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Aanleiding

Op 28 september 2017 overleed Jocco 
Eijssen, de partner van Marloes Schreur. 
Dit was vlak na het overlijden van haar  
vader en 12 jaar na het overlijden van haar 
moeder. Daarmee werd de dood, rouw en 
afscheid nemen een groot thema in haar 
leven. 
Na gesprekken met haar goede vriendin 
en chorograaf van DeDansDivisie Marlien 
Seinstra ontstond de behoefte betekenis te 
geven aan dit verlies. 
De dood en rouw is een thema dat we als 
mens liever vermijden, vaak spannend 
vinden en daarmee een taboe op zit. 
Terwijl de pijn aangaan soms lichter is 
dan het gevecht er tegen. Veel mensen die  
rouwen (nog) niet hebben meegemaakt, 
kunnen zich er lastig een voorstelling van 
maken. 
Zo ontstond het idee om een voorstelling 
te maken over rouw en afscheid met dans, 
tekst en live muziek.  Met de voorstelling 
keken mensen rouw recht in de ogen aan, 
want Marloes deelde haar eigen verhaal 
zelf op het podium met danseres Malou 
Swart en violist Remi Adriaansz. In het 
Leeuwarder bos werd de crew aangevuld 
met drie danseressen Brigitta Steenhoff, 
Wya Feenstra en Amber Weel. 
De	voorstelling	werd	afgesloten	met	filoso-
fische	 vragen.	 Die	 vragen	werden	 op	 een	
ansichtkaart meegegeven aan mensen om 
er voor zichzelf over na te denken en met 
elkaar over door te praten. 

Missie

Onze missie was om via een voorstel-
ling het onderwerp rouw zichtbaar en  
bespreekbaar te maken. 
Door het innerlijke proces en vooroorde-
len zichtbaar te maken, wilden we bewust-
wording vergrootten. Zo ook het gesprek 
openen, mensen verbinden en daarmee 
bijdragen aan een inclusieve samenleving.  

Daarnaast wilden we samenwerkings-
verbanden ontwikkelen en daarmee een 
nieuw publiek en nieuwe doelgroep voor 
cultuur aanboren. We hebben divers  
publiek bereikt, zoals te zien is onder 
de doelgroepen. Tijdens het Greidhoek  
Festival kregen we bijvoorbeeld terug dat zij 
trots waren dat de voorstelling daar stond, 
want ze hadden daarmee een publiek  
bereikt die ze anders moeilijk bereikten. 

Met de voorstelling lieten we een  
persoonlijk innerlijk rouwproces zien die 
we hebben gedeeld met de buitenwereld. 
De scene waarin de emoties en innerlijke 
processen zichtbaar werden dienden het 
sterkste als spiegel voor het publiek. Veel 
mensen gaven aan zich in de voorstelling 
te herkennen. Met name herkenning was 
in de scene van de Tijd, de kledingscene 
en de scene in overgang tussen de  
disco en eenzaamheid. Voor de omgeving 
van iemand in rouw gaf het inzicht in de  
innerlijke processen. Wat bijdroeg aan 
meer bewustwording over rouw. 

“Mijn man wilde eerst niet komen naar de 
voorstelling, want hij heeft zijn dochter 
verloren aan zelfmoord, maar we willen 
jullie enorm bedanken, we hebben zoveel 
herkenning gevonden in jullie voorstelling. 
De boosheid, de onmacht, de onrust, alle 
facetten van rouw”.
De voorstelling ging niet alleen over de 
verdrietige kwetsbare emoties van rouwen, 
maar zette ook aan om kracht te halen uit 
het leven en nu keuzes te maken die men 
anders eerder uitstelt of nooit doet in het 
leven. 

“Ik heb veel tranen gelaten, ook met een 
glimlach en ik voelde me lichter na de 
voorstelling”. 

“Ik ga mijn moeder bellen en vaker  
opzoeken nu het nog kan.”
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Bereik doelgroep

We wilden met de voorstelling ongeveer 
700 mensen aan publiek bereiken.  
We dachten aan 75 mensen per voorstelling  
om de intimiteit te bewaren voor het  
nagesprek. Het voornemen was 4 voorstel-
lingen in Romein, 5 maal toeren en 4 maal 
spelen in het Leeuwarder bos. Uiteindelijk 
hebben we meer dan het dubbele aantal 
mensen bereikt met de voorstellingen. 
Voor alleen het première weekend hebben 
we 545 mensen bereikt. 
Tijdens de toer hebben we 400 mensen  
bereikt. Daar is de voorstelling op 12  
november in de Koornbeurs in Franeker 
nog niet in meegerekend (200 zitplaatsen).  

In het Leeuwarder bos hebben we 475 
personen bereikt. In totaal zijn dit 1420  
personen en daarmee is het aantal  
bezoekers ruim verdubbeld. 
Met de Koornbeurs in Franeker zal dit aantal  
verder oplopen naar 1500 of meer. 
De details per voorstelling zijn verder in 
deze evaluatie opgenomen.

Première weekend RAUW 

Het premièreweekend RAUW vond plaats in 
de Westerkerk (voorheen Theater Romein) 
te Leeuwarden. In het première weekend 
van RAUW zijn er zoals gepland vier voor-
stellingen geweest aangevuld met een  
generale voor een select gezelschap. 
Vanwege het grote animo onder het publiek  

ging de verkoop snel. Daarom hebben 
we het aantal mensen per voorstelling  
uitgebreid naar maximaal 130 per voor-
stelling. De ronde zetting in Theater  
Romein was intiem genoeg. Voor napraten 
was er naast een plenair nagesprek ook een  
mogelijkheid in het cafe om met elkaar na 
te praten. Alle voorstellingen waren uit-
verkocht. Per voorstelling was er plek voor 
130 bezoekers. 

Speeldata in het première weekend waren: 
• 11 april 20.00-21.00.  Generale.  

Aantal bezoekers: 25 select gezelschap
• 12 april. 20.00-21.00. Première.  

Aantal bezoekers: 130, uitverkocht
• 13 april. 14.00-15.30.  

Aantal bezoekers: 130, uitverkocht
• 13 april. 20.00-21.00.  

Aantal bezoekers: 130 uitverkocht
• 14 april. 20.00-21.00.  

Aantal bezoekers:  130, uitverkocht

Totaal aantal bezoekers: 545

RAUW op locatie in het Leeuwarden bos

Alle speeldata van RAUW op locatie  
waren uitverkocht. We hadden ruimte voor 
100 mensen publiek. Tijdens een theatrale 
wandelingen werden de bezoekers naar de 
grafheuvel gebracht. Tijdens de wandeling 
kregen de bezoekers een koptelefoon op 
en kregen ze klassieke muziek te horen.  

 
 
Tussen elk nummer was één zin te horen 
waarin het publiek meegenomen werd in 
het leven van Marloes met Jocco. 
Onderweg kwamen de bezoekers dansers 
tegen die de tijd uitbeelden met borden 
en met dans. Daarna namen ze plaats op 
houten bankjes, gemaakt van hout uit het 
bos door het Talent Centrum Fryslân. We 
wilden de sfeer in het bos kleinschalig  
houden en met de houten bankjes de  
natuurrijke zetting behouden. Na de voor-
stelling was er ruimte voor een nagesprek 
met elkaar bij de grafheuvel. 

Speeldata in het Leeuwarder bos waren:
• 12 september 12.00-13.30 Generale: 

Aantal bezoekers: 15 select gezelschap
• 12 september. 19.00-20.30 Try Out 

Aantal bezoekers: 60
• 13 september. 19.00-20.30  

Aantal bezoekers: 100, uitverkocht
• 14 september. 19.00-20.30  

Aantal bezoekers: 100, uitverkocht
• 20 september. 19.00-20.30  

Aantal bezoekers: 100, uitverkocht
• 21 september. 19.00-20.30  

Aantal bezoekers: 100, uitverkocht

Totaal aantal bezoekers: 475





Toer van RAUW

We hadden ons ten doel gesteld om  
minimaal 5 keer te toeren met de  
voorstelling langs diverse organisaties. 
Alle voorstellingen eindigden met een  
nagesprek met het publiek. Vooraf hadden 
we bedacht dat we niet meer dan 50-75  
personen wilden per voorstelling om 
het nagesprek intiem genoeg te houden.  
Gedurende het proces hebben we geleerd 
om het nagesprek aan te passen op de 
setting en het aantal personen.  
Bij onder de 75 personen hebben we het 
nagesprek gedaan na een pauze met  
koffie	en	thee.	Boven	de	75	personen	heb-
ben we het nagesprek vooral gevoerd in een  
cafésetting waarbij de spelers en choreo-
graaf beschikbaar waren voor vragen. 
Voordat we begonnen met de tour en ook 
voor het première weekend in Romein 
hebben we op lichtjesdag opgetreden in 
de kerk in Hardegarijp met 1 scene. 
Naar aanleiding daarvan kwamen  
vervolgens 10 personen naar het  
première weekend. 

Uitgevoerde voorstellingen: 

1. Humanitas 
Datum: 15 april 
Speellocatie: Theater Romein Leeuwarden  
Doelgroep: vrijwilligers en netwerk van Humanitas, mensen van hospice.   
Totaal publiek: 100

2. Werkgroep Eenzaamheid Camminghaburen Leeuwarden 
Datum: 26 april 2019, 2 x gespeeld (middag en avondvoorstelling) 
Speellocatie: kerk De Schakel in Camminghaburen Leeuwarden 
Doelgroep: mensen uit de wijk op uitnodiging van de werkgroep Eenzaamheid  
Totaal bezoekers: 100. 

3. Stichting Amaryllis 
Datum: 20 mei 2019 
Speellocatie: Theater de Bres Leeuwarden 
Doelgroep: medewerkers en cliënten van Amaryllis (wijkteams in Leeuwarden)  
Totaal bezoekers: 60

4. Zuidoost Zorg Friesland 
Datum: 21 mei 2019 
Speellocatie: Verpleeghuis De Waadwente in Dokkum.  
Doelgroep: mantelzorgers en zorgrvragers 
Totaal bezoekers: 30

5. Greidhoek Festival Wommels  
Datum: 6 september 2019 
Speellocatie: Tent op festival terrein Wommels.  
Doelgroep: Friesland, voor geïnteresseerden in dans, mensen die iemand hebben 
verloren 
Totaal bezoekers: 110

6. Gemeenten Franeker en Harlingen 
Datum: 12 november 2019 
Speellocatie: Theater De Koornbeurs 
Doelgroep: Mantelzorgers en zorgvragers 
Totaal bezoekers: 150
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Bedoeling voorstelling

Naast het bereiken van mensen had de 
voorstelling ook nog inhoudelijke doelstel-
lingen. Hoe mensen het hebben beleefd 
is terug te lezen in het hoofdstuk waarin 
de uitspraken en citaten van aanwezigen 
zichtbaar zijn gemaakt. Daarnaast gaan we 
hieronder op hoofdlijnen per doelstelling  
nader in op de realisatie.

Mensen met elkaar verbinden. Mensen 
bij elkaar brengen die in dezelfde situatie 
zitten, zowel rouwenden als iemand in de 
naaste omgeving die in rouw is. 
Verbinding kan (ook zonder woorden) 
troostend werken. 
We zagen dat er na de voorstelling mooie 
gesprekken tot stand kwamen en door  
herkenning mensen zich verbonden voel-
den. Zo waren een paar buurvrouwen met 
elkaar naar de voorstelling gegaan die  
elkaar nog niet zo goed kenden. Na de 
voorstelling voelden ze zich meer met  
elkaar verbonden gaven ze aan. 
Een jonge meid van 16 die met een oudere  
dame van in de 80 elkaar een knuffel  
gaven na een mooi gesprek van  
herkenning. Dit zijn een aantal voorbeel-
den waarin verbinding tussen mensen 
zichtbaar werd. 

“Fijn dat er meer mensen zijn die dit dur-
ven te delen. Het voelde heel verbonden, 
want ik herkende heel veel.”

Zichtbaarheid en bespreekbaarheid van 
het innerlijke proces van rouw vergroten 
en zo het taboe meer doorbreken.  
We zagen veel families en vrienden die de 
voorstelling met elkaar deelden en daarna 
mooie gesprekken hadden. Ze gaven aan 
dat het iets opende tot gesprek wat daar-
voor soms lastiger was. 

“Mijn moeder sprak nooit over het verlies 
van mijn vader, maar na de voorstelling 
brak er iets open en deelde ze veel met 
me.”

Vooroordelen of beelden over wat wel en 
niet hoort binnen rouw zichtbaar en be-
spreekbaar maken. Er is geen goed of fout, 
maar het proces is heel persoonlijk. Begrip 
en bewustzijn over dat een rouwproces 
van iemand heel persoonlijk is vergroten, 
zodat mensen er beter mee om kunnen 
gaan. 

In de discoscene werden vooroordelen en 
beelden over rouwen zichtbaar gemaakt. 
Daarmee liet de voorstelling zien dat het 
een zoektocht is. Thema’s die daarin terug 
kwamen waren:
• Afronden: Wanneer ben je over een 

rouwproces heen. Je maakt het on-
derdeel van je leven en dat doet ie-
dereen op een andere manier. 
 
 

 

• Oplossen: De drang als mens dat je 
graag iets wilt oplossen voor de ander, 
zoals een nieuwe vriend. Terwijl het een 
thema is dat zich niet oplost. Het gaat 
om bewustzijn en dat je er mee om 
leert gaan.

• Plezier: Of je nog kunt genieten nadat je 
een dierbare verliest. In de voorstelling 
komt terug dat alle emoties er mogen 
zijn. 

• Tijd: De tijd nemen zeggen we vaak tegen  
elkaar. In de voorstelling is een  
filosofisch	gesprek	gevoerd	met	de	tijd.	
De tijd speelde een continue rol tijdens 
de voorstelling en het sloot af met een 
vraag: leef je nu of leef je ooit?

“Ik ben me bewuster geworden van rouw, 
het was een mooi gesprek erna, want het 
is zo lastig wat je moet zeggen.”

“Ik dacht ook wel eens;  Na twee jaar ben je 
er toch wel overheen, maar nu besef ik dat 
het onderdeel blijft van je leven”. 
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Mensen in rouw kunnen zich soms een-
zaam en niet gehoord voelen. Het gesprek 
op gang brengen voor de rouwende en de 
mensen er omheen.  Zich gedragen voelen 
kan al minder eenzaam voelen. 

Na de discoscene waarin genieten en 
dansen zichtbaar was in de voorstelling 
komt de scene waarna Marloes alleen  
overblijft op het podium. Het contrast 
maakt zichtbaar wanneer eenzaamheid 
zich voor kan doen.
“Mooi om dit te delen, want dan landt het 
en voelt het niet zo alleen”.

Mensen (h)erkenning bieden met het  
verwerken van de dood van een dierbare. 
Door nagesprekken inzicht krijgen in het 
effect van de voorstelling.  

Herkenning was er veel van emoties tot 
woorden of rituelen. Wat mensen herkenden  
was heel divers, maar de scenes over de 
tijd, de kleding en de eenzaamheid werden 
het meeste genoemd.
“Ik vond de kledingscene heel herken-
baar en daarmee steunend en troostend  
ervaren.”
Ook kregen we terug dat het effect van 
de voorstelling was dat mensen bleven  
nadenken over thema’s die voorbij  
kwamen. De voorstelling is ook wel eens 
genoemd als voorbeeld van rouwverwer-
king in de 21ste eeuw.

“Je hebt me de kans gegeven om door het 
vergrootglas van RAUW een hele poos over 
de essentie van leven, liefde en dood na te 
denken. Dank daarvoor”

Zorgsector en cultuur in de wereld van 
rouw dichter bij elkaar brengen. Het kan 
elkaar versterken.  

De voorstelling RAUW heeft gestaan bij  
diverse zorgorganisaties van Amaryllis, 
netwerk Humanitas, werkgroep eenzaam-
heid en Zuidoostzorg. Wat we terug kregen 
is dat bezoekers opener naar elkaar zijn na 
de voorstelling. En mensen die wel geweest 
zijn daarmee weer een gesprek openen bij 
mensen die niet geweest zijn. We zien dat 
verbeelding de zichtbaarheid vergroot en 
zo het gesprek ook makkelijker op gang 
komt. Zo ziet de zorgsector het effect van 
de meerwaarde van cultuur. 
Wel op kleine schaal, maar elke stap is er 
weer één. We zagen dat er in de zorgsec-
tor wel behoefte was om de voorstelling te 
laten zien, maar het budget vaak ontbrak 
waardoor de voorstelling niet kon worden 
ingekocht. 
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Doelgroep  

We hadden ons voorgenomen om diverse  
doelgroepen te bereiken. Met RAUW is een 
divers gezelschap aan publiek bereikt. In 
de toer is te zien welke doelgroepen we 
hebben bereikt van zowel mantelzorgers, 
zorgvragers, zorgprofessionals, wijkbe-
woners, , vrijwilligers, medewerkers  van 
hospice en mensen die een rouwproces  
mee (gaan) maken en hun omgeving. 
Tijdens de voorstellingen in Romein en 
in het bos kwamen vooral mensen die 
een rouwproces hebben meegemaakt en 
hun familie en vrienden. Ook waren er  
dansliefhebbers en geïnteresseerden in het  
onderwerp. Leeftijden van bezoekers  
hebben wij niet exact bij kunnen houden. 
Wel weten we dat er ook een aantal kinde-
ren en jongeren aanwezig waren met hun 
ouders. 
De jongste die wij zagen was 7 jaar. Het 
publiek was erg gemêleerd in leeftijd. We 
schatten in 25% onder de 35 jaar, 40% 
tussen de 35 en 55 jaar en 35%  55 jaar 
en ouder. 
Voor Omrop Fryslân is de hoogleraar  
psychologie, specialisatie rouw Jos de 
Keijzer langs geweest. Er is een item van  
gemaakt die terug te zien is op onze website. 

“Een geweldige voorstelling, ik ben onder 
de indruk van de intensiteit van de spelers, 
alle aspecten van rouw zitten in de voor-
stelling.”( Jos de Keijser, hoogleraar psy-
chologie, specialisatie rouw)

Vrijwilligers 

De projectleiding van de voorstelling is 
vrijwillig gedaan door Marloes Schreur 
zelf, de (online) marketing werd vrijwillig 
uitgevoerd door Jan-Paul Dekker en de  
communicatie is door Alet Klarenbeek  
vrijwillig gedaan. De administratieve taken 
zijn vrijwillig uitgevoerd door Anje Groen. 
De	flyers	en	posters	zijn	uitgedeeld	door	5	
vrijwilligers. 
De bestuursleden van de stichting  
DeDansDivisie  voert haar taken ook  
vrijwillig uit. 

Tijdens het première weekend waren 15 
vrijwilligers actief, met taken als kaarten 
scannen, publiek gastvrij ontvangen en be-
geleiden waar nodig, catering verzorgen en 
verder alles wat achter de schermen nodig 
was. Wij hebben deze vrijwilligers met een 
gezamenlijke praamvaart met een hapje 
en een drankje bedankt. De praamvaart is 
gesponsord door de stichting praamvaren. 

Tijdens RAUW op locatie waren er 25 vrij-
willigers actief. Ook daar waren taken zoals 
het scannen van tickets, publiek gastvrij 
ontvangen en begeleiding van en naar de 
grafheuvel.  
De bankjes in het Leeuwarder bos zijn  
gemaakt door mensen van het Talent  
Centrum Fryslân. Dat zijn bewoners van Leeu-
warden met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
De bankjes zijn ook verplaatst door ca. 5
vrijwilligers. 

In totaal hebben ruim 60 personen vrijwillig  
bijgedragen aan de voostelling RAUW.  
Dit is meer dan we vooraf voorzien hadden. 
Het hogere aantal zit in het proces van de 
bankjes en het aantal aanmeldingen van 
vrijwilligers voor het Leeuwarder bos.  voor 
de afronding van het project wordt er met 
de betrokkenen een afsluitend moment 
georganiseerd.
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Publiciteit en communicatie

Alle krantenartikelen en belangrijke 
persmomenten staan op de website www.
dedansdivisie.nl en een aantal zijn terug te 
lezen in de bijlagen.

Publiciteit première weekend
• pagina vullend artikel in het Friesch 

Dagblad
• pagina vullend artikel in de Leeuwarder 

Courant
• Tv uitzending van 10 minuten op Omrop 

Fryslân, met beelden van de voorstel-
ling en interview met de maker en de 
hoofdrolspeler, zie dedansdivisie.nl

• Campagnes op Facebook/Instagram en 
artikelen op Linked-in

• Registratie op website/VVV Friesland/ 
verspreiden	 posters	 en	 flyers	 door	 de	
hele stad/500 persoonlijke uitnodigin-
gen via het mailnetwerk van DeDansDi-
visie.

• Filmteaser van de voorstelling is ge-
toond op het Congres Hoe Dan, werk-
conferentie Eén tegen eenzaamheid van 
het ministerie van VWS, in samenwer-
king met FNO in Leeuwarden voor 400 
bezoekers, met daarna interview met 
de hoofdrolspeelster Marloes Schreur. 

Publiciteit locatietheater RAUW
• TV en radio uitzending Op & Ut Omrop 

Fryslân met een interview met Marlien 
Seinstra en Marloes Schreur.

• Radio Middelsee, Interview met Marlien 
Seinstra.

• Friesch Dagblad artikel ( zie bijlage)
• Artikel in de Leeuwarder Courant op de 

uitpagina. 
• Campagnes op Facebook/Instagram en 

artikelen op Linked-in
• Flyeren aan huis, omwonenden Leeu-

warder Bos en wijken en dorpen er om 
heen ( ca. 300 adressen)

• Bewonersbrief voor omwonenden van 
het Leeuwarder bos met informatie 
over de voorstelling en oproep tot vrij-
willigers. (ca 200 adressen)

• Registratie op website/VVV Friesland/ 
van	plan/verspreiden	posters	en	flyers	
door de hele stad/500 persoonlijke uit-
nodigingen via het mailnetwerk van De-
DansDivisie.

• Intranet gemeente Leeuwarden (bereik 
ca. 1000 personen)

Publiciteit tour RAUW
De organisaties die de voorstelling 
inkochten deden zelf de communica-
tie naar hun achterban. Voor RAUW in de 
Koornbeurs stond er nog een artikel in het 
Franeker Dagblad. Deze is op pagiona 34 
als bijlage opgenomen.
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Financiën 

In	dit	hoofdstuk	gaan	we	nader	in	op	de	fi-
nanciën van het project. In het project wa-
ren een aantal meevallers en een aantal 
tegenvallers die we niet hadden voorzien. 
De uren van de projectleider zijn veel ho-
ger uitgevallen, maar dit brengt geen ex-
tra kosten met zich mee. We hebben nog 
een	 filmregistratie	 gemaakt.	 Deze	 kosten	
zijn niet meegerekend in de begroting.  de  
kosten komen daarmee voor eigen reke-
ning.

Meevallers:
• Medewerkers: De uren van de tekst-

schrijver vielen lager uit, omdat die 
vooral een coachende rol had.  
Marloes heeft veel teksten zelf ge-
schreven, omdat het haar verhaal en 
daarmee woorden moesten blijven. De 
kosten voor de danseressen is lager 
uitgevallen  omdat 2 van de drie het 
vrijwillig heben gedaan.

• Organisatie: De huurkosten van de  
repetitieruimte vielen lager uit dan 
verwacht, omdat de zondagen goedko-
per bleken. 

• Marketing: Drukkosten vielen iets lager 
uit. 

• Productie: De bankjes zijn gratis  
gemaakt door het Talent Centrum Frys-
lân. 
 
 
 

 

• Inkomsten: De verkoop van de voor-
stelling voor de tour leverde hogere 
inkomsten op.  
De kaartverkoop leverende hogere in-
komsten op, omdat alle voorstellingen 
in Romein en in het bos uitverkocht 
waren. Voor de try-out zijn ook extra 
inkomsten binnen gekomen. 

 

Tegenvallers:
• Medewerkers: De uren van de artistiek  

leider vielen hoger uit, omdat het 
maakproces is verlengd aangezien de 
voorstelling later in première is gegaan 
en er meer voorstellingen zijn geweest 
dan verwacht. Doordat er meer voor-
stellingen waren verkocht, moesten 
de spelers extra uitbetaald worden. De 
administratieve  
ondersteuning is vrijwillig overge-
nomen en de onkostenvergoeding is 
verwerkt in de begroting. De verhoging 
van de BTW van 6 naar 9 procent heeft 
extra kosten met zich meegebracht. 

• Organisatie: legeskosten vielen hoger 
uit. Dit was niet voorzien, omdat bij 
eerdere voorstellingen een melding 
voldoende bleek. Nu was een vergun-
ning wel noodzakelijk.  
Dit is in de afgelopen jaren veranderd. 

• Marketing: viel hoger uit vanwege de 
fotograaf, wenskaarten en promotie-
kosten die niet waren meegerekend.  

 
 
De video-opname is vooraf niet op-
genomen in de begroting en daarom 
daar niet uit gedekt.

• Productie: De kosten van de techniek 
vielen hoger uit, omdat de tour achter-
af niet zonder techniek mogelijk bleek. 
Ook heeft de wandeling met kopte-
lefoons en kostuums geleid tot extra 
kosten. Catering viel hoger uit, omdat 
er met 60 vrijwilligers meer kosten wa-
ren dan voorzien.
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Successen en leermomenten

Als we kijken naar de inhoudelijk doelen 
die we ons voorgenomen hebben, zijn die 
ruimschoots gehaald. Ook het bereik is ver-
dubbeld ten opzichte van de verwachting. 
Een aantal aspecten van de voorstelling 
zijn anders geworden dan we ons vooraf 
hadden voorgenomen. De voorstellingen 
van het première weekend waren eerder 
gepland dan april en de locatievoorstelling 
in het bos is in september geweest en niet 
in juni. We dachten ook met vier dansers 
te gaan werken in het bos maar dat zijn er 
uiteindelijk drie geworden, omdat dit beter 
paste bij het totaalplaatje. Hieronder gaan 
we	nog	specifieker	in	op	de	successen	en	
leerpunten. De borging nemen we daarin 
ook mee. 

Successen 
Als we kijken naar de doelstellingen 
zijn die in verschillende opzichten ruim  
gehaald, zowel inhoudelijk, het beoogde 
bereik	als	financieel.	

Doelen en inhoud voorstelling
De wandeling naar de grafheuvel is een 
theatrale wandeling geworden. We kregen  
positieve reacties op de muziek die  
mensen via een koptelefoon te horen  
kregen. Mensen vonden het prettig om zo 
rustig de voorstelling in te komen. 
Ook doordat ze al dansers zagen. 
De toevoeging van drie dansers in het 
bos werd door mensen die ook in Romein  

waren als mooie aanvulling ervaren. 

Hoogleraar psychologie en rouwdeskun-
dige Jos de Keizer heeft feedback op de 
voorstelling geven tijdens een uitzending 
van Omrop Fryslân, zie dedansdivisie.nl.  
Op deze positieve feedback zijn wij erg 
trots. 
Het item op Omrop Fryslân raakte veel 
mensen. We hebben mede daardoor  
besloten	 de	 voorstelling	 via	 een	 film-
registratie op te nemen. Zo kun-
nen mensen die de voorstelling  
liever in een meer privé-zetting willen 
zien, omdat ze hun verdriet liever niet 
met andere willen delen, toch ook zien. De 
voorstelling kan zo ook breder verspreid 
worden en daarmee meer mensen bereikt 
worden. De manier waarop we het product 
beschikbaar stellen werken we nu verder 
uit. We denken er aan ook vragen mee te 
geven om het nagesprek te openen. 

Trots zijn we op het gegeven dat erg veel 
mensen de voorstelling mooi en indruk-
wekkend vonden, geraakt waren en veel 
herkenden. Terug te lezen in de reacties. 
Het is goed geslaagd om een persoonlijk  
verhaal universeel vertalen. 
Er zijn meerdere mensen vaker dan één 
keer naar de voorstelling geweest en ga-
ven aan dat ze telkens weer opnieuw ge-
raakt waren. 

“T klopte allemaal, het was perfect! Het was 
een intens bijzonder mooie ervaring die ik 
niet had willen missen. Als ik morgen weer 
kon gaan, stond ik vooraan de rij.”

Bereik  
We wilden 700 mensen bereiken en dat 
aantal is ruim verdubbeld. Mensen spra-
ken erg positief over de voorstelling waar-
door het mond-op-mond snel ging. Ook 
de publiciteit via kranten, Omrop Fryslân 
en social media heeft bijgedragen aan een 
goed bereik. 
Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld 
en wilden zich verbinden aan RAUW. Van 
wijkbewoners van het Havankpark, mede-
werkers van het Talent Centrum Fryslân tot 
Marijke Roskamp en Roelof Lousma als ge-
spreksleiders. 

Financieel
Door	de	goede	verkoop	is	er	financieel	een	
goed resultaat. Zo konden we de wandeling 
versterken met het gebruik van koptele-
foons.	Helaas	kunnen	we	de	filmregistratie	
niet	financieren	uit	de	begroting	en	zullen	
we	hiervoor	een	andere	manier	van	finan-
ciering moeten vinden. 
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Leermomenten

We hebben gedurende het proces veel  
geleerd. Hieronder vatten we samen wat 
voor ons de belangrijkste leerpunten waren:  

Doelen en inhoud voorstelling 
De voorstellingen zijn later gegeven dan 
we vooraf ingepland hadden. Dat had te 
maken met de toekenningen van fondsen 
die op verschillende data waren en dat we 
rekening moesten houden met het broed-
seizoen in het bos. 
Het nagesprek hebben we gedurende het 
proces aangepast op de behoefte van de 
groep en de grote ervan. We hebben ook 
geleerd dat er veel verschil in behoefte zit. 
We hebben daarom afhankelijk van de set-
ting het nagesprek ingericht. 

Bereik 
We zagen dat mensen ook bewust niet naar 
de voorstelling gingen. Dat had meerdere 
redenen, zoals dat het verdriet voor hun 
nog te vers was, ze de confrontatie niet 
aan durfden of ze hun verdriet liever niet 
met vreemden of met bijv. collega’s wilden  
delen.	Via	de	filmregistratie	hopen	we	deze	
doelgroep passend bij hun situaties wel te 
kunnen bereiken. Mensen die twijfelden 
en toch gingen hebben, zover wij weten, 
achteraf geen spijt gehad. 
We hebben geleerd hoe belangrijk het 
vroeg starten is van communicatie over de 
verkoop en het inzetten van social media. 
Dit heeft naast de publiciteit in de kranten 

bijgedragen aan het feit dat alle voorstel-
lingen uitverkocht waren. 
We zagen dat de organisaties die de voor-
stelling inkochten niet altijd de communi-
catie naar de doelgroep goed neerzetten. 
In Dokkum is bijvoorbeeld de aanmelding 
alleen digitaal mogelijk geweest. 
De aanmelding was digitaal slecht te  
vinden en er was geen helder telefoon-
nummer om als alternatief aan te melden.  
Anders was het bereik daar hoger  
geweest.  We denken er aan in het vervolg  
een communicatiepakket aan te bieden die  
organisaties kunnen afnemen.  
We hadden achteraf tijdens de voorstellin-
gen in het bos ook wel de middagen willen 
optreden. In de kosten was dit bijna gelijk 
gebleven, maar het bereik was dan moge-
lijk nog hoger geweest. 

We hebben geleerd dat er meer bezoekers 
konden komen zonder dat we de intimi-
teit teniet deden. Het nagesprek pasten we 
daarop aan. Dat hing wel af van de setting. 
Het maximale aantal bezoekers was 130 
mensen per voorstelling. 

Financieel 
Door de goede verkoop konden we de kos-
ten goed dragen. Toch hebben we geleerd 
dat we in het vervolg meer ruimte moeten 
opnemen voor de organisatiekosten zoals 
EHBO, legekosten en beveiliging. 

We zien dat zorginstellingen toch vaak  
onvoldoende budget hebben om de voor-
stelling in te kopen. In het vervolg zullen we 
dit deel ook meer in de begroting opnemen  
om de inkoopkosten te verlagen. 

We dachten dat de tour wel zonder technici  
kon, maar dat bleek achteraf niet het  
geval. De verwachting was dat de cho-
reograaf de techniek zelf kon doen, maar 
dat bleek toch te complex. Dit heeft on-
voorziene kosten met zich meegeno-
men. Gelukkig konden we die door de 
goede verkoop wel dragen. Soms wil-
de de inkopende partij daar ook wel  
extra in bijdragen. De video-opname kon 
niet gedekt worden vanuit de begroting.
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Citaten tijdens de nagesprekken of uit  
bedankmails

We hebben veel warme reacties gekregen 
op de voorstelling. De reacties laten zien 
hoe mensen het hebben ervaren. Mooi, 
herkenbaar en indrukwekkend waren 
woorden die het meeste werden genoemd. 
Van de 1500 mensen hebben we van 
twee mensen vernomen dat ze het wat te  
dichtbij vonden komen. De woorden  
herkenbaar, mooi en indrukwekkend  
werden als volgt vertaald.

Enkele citaten van mensen uit het publiek 
tijdens de nagesprekken:

“Mijn man wilde eerst niet komen naar de 
voorstelling, want hij heeft zijn dochter 
verloren aan zelfmoord, maar we willen 
jullie enorm bedanken, we hebben zoveel 
herkenning gevonden in jullie voorstelling. 
De boosheid, de onmacht, de onrust, alle 
facetten van rouw”.

“Indrukwekkend, het heeft nog dagen door 
gesudderd. Ik ben eigenlijk teveel met  
dingen bezig die ik niet belangrijk vind”

“Ik ga mijn moeder bellen en vaker opzoe-
ken nu het nog kan”

“Mijn moeder sprak nooit over het verlies 
van mijn vader, maar na de voorstelling 
brak er iets open en deelde ze veel met 
me.”

“Het is persoonlijk en kwam heel dichtbij”

“Ik	herken	veel	en	fijn	dat	alles	er	mocht	
zijn”

“Het is zo oprecht en komt heel dichtbij. 
Fijn dat er ook vooruit gekeken werd”

“Mooi om dit te delen, want dan landt het 
en voelt het niet zo alleen”

“Ik ben blij dat er een nagesprek was, er is 
niemand thuis om dit te kunnen delen, en 
anders was ik anders thuis gekomen”

“Het was zo intens om dit te ervaren. Ik kan 
nooit thuis uitleggen wat ik heb gezien. Zo 
bijzonder”

“Ik voelde me ongemakkelijk en vond het 
confronterend omdat ik liever om span-
nende dingen zoals rouw heen draai, maar 
met deze voorstelling kun je er niet om-
heen”

“Zo mooi een persoonlijk verhaal over-
brengen dat heel veel herkenning brengt 
voor ons”

“Ik heb veel tranen gelaten, ook met een 
glimlach en ik voelde me lichter na de 
voorstelling”

“Indrukwekkend dat alle emoties er mogen 
zijn. Het laat zien dat rouw niet alleen zwart 
is maar wit of kleuren door elkaar kan heb-
ben en in het uur afwisselen en daarmee 
de emoties ook”

“Je kijkt naar een verhaal dat echt wordt 
doorleefd”

“Ik ga voor mijn afscheid van mijn werk 
een symposium organiseren. Daar deel ik 
alles wat ik heb geleerd. Het afscheid van 
het werk geeft me zo een perspectief. De 
voorstelling heeft me geïnspireerd om dit 
te doen.”

“Het is een persoonlijk verhaal algemeen 
verbeeld, heel herkenbaar al die lagen die 
uitgebeeld worden.”

“Fijn dat er meer mensen zijn die dit  
durven te delen. Het voelde heel verbon-
den, want ik herkende heel veel.”

“Ik ben me bewuster geworden van rouw, 
het was een mooi gesprek erna, want het 
is zo lastig wat je moet zeggen.”

“Mooi hoe alle lagen van een proces afwis-
selend werden verbeeld.”

 “De tijd is echt een zoektocht. Heel her-
kenbaar. “
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“Ik vond de kledingscene heel herken-
baar en daarmee steunend en troostend  
ervaren.”

“Ik dacht ook wel eens;  Na twee jaar ben je 
er toch wel overheen, maar nu besef ik dat 
het onderdeel blijft van je leven”. 

“Wat een mooie rauwe voorstelling hebben 
jullie gemaakt. Het bezorgde mij een paar 
keer kippenvel en herkenning.”

“Ik vond het heel bijzonder dat ik er bij 
mocht zijn. Een kijkje in jouw leven, jouw 
rollercoaster en jouw hersenspinsels, die 
mij af en toe kippenvel bezorgden en dan 
weer een traan deden weg pinken. “

“Wat een geweldig mooie voorstelling  
gisteravond!!! En mooi om zo met een 
koptelefoon met mooie muziek op te  
wandelen naar de locatie, dat maakt al dat 
je meer bij jezelf bent en meer open staat 
voor wat komen gaat, heel mooi gespeeld 
en gedanst!”

“Wat een waanzinnig mooie en aangrij-
pende voorstelling zeg. We zijn echt zeer 
dankbaar dat we het hebben mogen  
meemaken. Diep onder de indruk van het 
spel en de waanzinnige locatie.”

“Hartelijk dank voor de mooie voorstelling 
van gisteravond! Het trilt nog steeds na! 
Marloes, dank voor je openheid, en dat je 
dit met ons kon en wilde delen! 

Bewondering! Ik heb nog nooit zo echt en 
zo eerlijk (en zo waar) iets over rouw ge-
zien of gelezen!”

“Wat heb ik intens genoten van jullie voor-
stelling. T klopte allemaal, het was perfect! 
Het was een intens bijzonder mooie  
ervaring die ik niet had willen missen. Als 
ik morgen weer kon gaan, stond ik vooraan 
de rij. 
Het verhaal van Marloes raakte mij diep. 
Dapper dat vanuit haar ervaringen zoiets 
is ontstaan. 
Alles klopte op deze avond. De muziek was 
perfect. De kleding was prachtig. In het  
begin dacht ik, wat doet die man tussen 
die danseressen, maar man man, wat een 
respect voor deze veelzijdige man. 
De tonen die hij aanraakte met zijn viool, 
prachtig prachtig! 
Jullie hebben met elkaar als team iets 
prachtigs neergezet. Het was een genot om 
naar iedereen te kijken. Het zal niet altijd 
makkelijk zijn geweest, maar het eindre-
sultaat is iets om mega trots op te zijn. 
Hopelijk is het niet alleen voor dit  
weekend, maar gaan er nog meerdere 
voorstellingen volgen. 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze 
prachtige avond.”

“De voorstelling van RAUW in het  
Leeuwarder bos ben ik met mijn dochter 
geweest. Voor ons een hele speciale avond, 
omdat wij daar beide met onze eigen 
emoties zaten.

Een paar dagen ervoor was haar vriendin 
en ons buurmeisje overleden.
De	wandeling	ernaar	toe	was	heel	fijn	om	
te beleven en mede door de dansers werd 
je al meegenomen naar de voorstelling.
De locatie en het optreden was echt  
geweldig om mee te maken. 
Wel spannend lijkt mij zo`n avond!”
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“Ik heb nu een dag of vijf kunnen kauwen op jullie laatste uitvoering van RAUW.

Er zijn natuurlijk meer mensen die na de dood van een of meer geliefden hun ervaringen delen met een groter publiek dan alleen 
de kring van de intimi. Er is een hele serie boeken over verlies, rouw en verdriet verschenen. Soms zijn dat ontroerende verhalen, 
maar meestal hebben ze iets ongemakkelijks. Je komt als lezer te dichtbij de diepste emoties van de schrijver. Emoties die eigenlijk 
alleen maar veilig gedeeld kunnen worden als er al een hele stevige vertrouwensband is. En als die band ontbreekt, dan wordt het 
al gauw exhibitionistisch en – van kant van de lezer bezien – al gauw voyeuristisch.Ik vroeg me af hoe dat bij een dansvoorstelling 
zou zijn. Want ik dacht toen nog dat RAUW vooral een dansvoorstelling zou zijn. Ik ging, om eerlijk te zijn, daarom afgelopen zaterdag  
met enige reserve naar het Leeuwarderbos. Ten onrechte bleek al gauw. RAUW heeft over het geheel een theatrale vorm die  
voldoende afstand houdt tot jouw persoonlijke verhaal. Die theatrale vorm komt in de open ruimte prachtig tot z’n recht. Muziek, zang,  
belichting, alles klopt. Het is technisch gezien een professionele voorstelling.  RAUW gaat volgens mij over rouw en over de manier 
waarop verlies van je ouders en je grote, grote liefde jou op je kop heeft gezet, door elkaar heeft geschud, je oriëntatie heeft doen 
verliezen. En je alleen heeft gelaten met vragen. Geen antwoorden. Dat is heel mooi aan RAUW. Er zit geen getuigenis in, geen ‘aan het 
eind van de tunnel is er weer licht’, geen ‘de tijd heelt alle wonden’, geen hoop. RAUW zit vol verlatenheid, gemis, verlies, onbegrip (en 
zelf niet begrepen worden). RAUW gaat over het onthutsende en vervreemdende van rouw. Jij bent er nog, maar de wereld lijkt in niets 
meer op de wereld die er was. En vind in die wereld de weg maar eens. Geen idee. Lijkt het. Want je hebt weliswaar geen antwoorden, 
maar je stelt aan het eind van de voorstelling wel vragen. En die vragen geven structuur. Hoe je het ook wendt of keert, blijkbaar gaat 
het dus hierover! Je hebt de vier thema’s die er voor jou werkelijk toe doen scherp in beeld. Dood, Liefde, Rouw en Leven. 

En eigenlijk is dat natuurlijk maar één thema: de Dood. Vragen, geen antwoorden, maar des te meer reden om na te denken. Dat was 
voor mij de waarde van RAUW. De voorstelling heeft me op twee momenten diep geëmotioneerd. Aan het begin en aan het eind. Aan 
het begin. Als jij vanaf dat dijkje naar voren komt en samen met je twee medespelers het verhaal vertelt. Het verhaal van hoe je ‘hem’ 
vond. Dat verhaal vond ik, samen met de passage over de ‘klustrui’, misschien wel het meest intiem omdat het daar direct over jou 
en Jocco gaat. Er is geen ontkomen aan. Dit is het rauwe verdriet. Ik had, en samen met mij waarschijnlijk velen in het publiek, maar 
één gedachte: “Ach, lieve Marloes, kom hier en laat je troosten”. En neem maar van mij aan dat het knap is als je dat, zonder dat het 
plaatsvervangende schaamte oproept, als ongeoefend acteur kunt bewerkstelligen. En aan het eind. Als je de vragen stelt. “Ben ik 
nu mijn houvast kwijt, of had ik die nooit?”. Ik weet natuurlijk niet hoe het met jouw houvast zit. Als alles je uit de handen geslagen 
is, heb je weinig meer om je aan vast te houden. Dat snap ik wel. Maar een ander begrip kwam steeds bij me boven: veerkracht. Die 
hele voorstelling ademt een en al veerkracht. Een soort oerkracht om te willen leven. Ja, de ellende is groot, te groot misschien om 
mee voort te kunnen. Maar je laat ook een immense kracht zien. De kracht om te durven afdalen tot de aller diepste bodem van het 
ravijn. Zonder dat het wordt uitgesproken zit daar een belofte in. De belofte dat je aan de andere kant van dat ravijn op z’n minst zult 
proberen om weer omhoog te klauteren. Of je (nog) houvast hebt, weet ik niet, maar mijn God, wat een veerkracht etaleer je daar! 
Kracht, in al je kwetsbaarheid. Je hebt me de kans gegeven om door het vergrootglas van RAUW een hele poos over de essentie van 
leven, liefde en dood na te denken. 

Dank daarvoor.” 
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Om de in de voorstelling gestelde vragen later te overdenken kregen bezoekers deze in kaartvorm mee naar huis.

30



De	flyer	voor	de	voorstellingen	in	de	Westerkerk
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De poster voor de voorstellingen in het Leeuwarder Bos.
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Franeker Courant:
‘Rauw’ voorstelling over rouw en afscheid

19 september 2019
FRANEKER - Mantelzorgers en zorgvragers in 
Waadhoeke en Harlingen kunnen in november 
de voorstelling ‘Rauw’ bijwonen. Hierin vertelt 
Marloes Schreur vanuit haar eigen ervaring 
hoe het is om je geliefde en beide ouders te 
moeten verliezen en weer verder te moeten 
met je leven.
Rouw is een intens en wispelturig proces:  
ontkenning, pijn , verlangen en aanvaarding 
wisselen elkaar af. Als omstander ervaar je 
diepe machteloosheid en weet je vaak niet wat 
te zeggen of te doen.

Onze natuurlijke reactie is pijn te vermijden,  
maar het gevoel aangaan is misschien wel 
lichter dan het gevecht ertegen. Rauw is als 
een spiegel, het laat je nadenken, voelen,  
ervaren wat rouw doet, met jou en een ander. 
Het verhaal van Marloes Schreur dat samen 
met een danseres en zangeres Malou Swart 
en violist Remi Adraansz wordt verteld, is een 
persoonlijke , ontroerende en intense voor-
stelling.

De voorstelling is te zien op dinsdag 12 no-
vember van 19.30 tot 21.00 uur in theater de 
Koornbeurs	 in	Franeker.	Na	afloop	is	er	gele-
genheid om in gesprek te gaan onder begelei-
ding van een gespreksleider.

De voorstelling is alleen toegankelijk voor 
mantelzorgers en hun zorgvragers in  
Harlingen en Waadhoeke. Aanmelden bij de Skûle 
Welzijn via een mailtje naar info@deskule.nl  
of telefonisch 0517-393750/397800.



De	flyer	voor	de	voorstellingen	in	het	Leeuwarder	Bos
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De	inkoopflyer	van	de	voorstelling



Friesch Dagblad:
Marloes Schreur kijkt met voorstelling Rauw 

het verdriet recht in de ogen 

10 april 2019
Liefst drie van haar dierbaren verloor  
Marloes Schreur (34) uit Leeuwarden. Stopte ze 
het verdriet na de dood van haar moeder weg, 
met Rauw kiest ze er met choreograaf Marlien 
Seinstra voor dat recht in de ogen te kijken.

Neutraal maar met een zelfverzekerde blik, 
kijkt Marloes Schreur je aan. Ze staat stil, haar  
armen losjes langs haar lichaam. 
Haar schaduw toont een ander beeld: een  
gebogen rug, een omhoog geheven knie en  
armen	die	gekruist	de	lucht	in	reiken.	De	flyer	
van dansvoorstelling Rauw door DeDansDi-
visie, geeft weer wat rouw op veel momenten 
is: het contrast tussen binnen- en buitenkant, 
een omgeving die iets anders van je verwacht 
dan jij nodig hebt en de schaduw van verdriet 
die altijd met je meegaat. ,,Rouw heeft veel  
gezichten	en	kan	ongelooflijk	onvoorspelbaar	
zijn. Ik kan sterk en krachtig de dag in stappen, 
maar een passerende Landrover, waar Jocco 
zo verknocht aan was, kan dan ineens, boem, 
ervoor zorgen dat het verdriet in alle heftig-
heid boven komt.”

Marloes Schreur
In het najaar van 2017 verloor Marloes Schreur 
in korte tijd zowel haar vader als haar grote 
liefde Jocco. Jaren daarvoor, toen ze 21 was, 
overleed haar moeder. ,,In die tijd met mijn 
moeder stopte ik mijn verdriet weg. Ik stortte 
me volledig op mijn studie en werk om maar 
niet de pijn te hoeven voelen.” Het bracht haar 
niet verder, realiseerde ze zich toen ze tij-

dens een stage ogenschijnlijk vanuit het niets  
uitviel. Hoe immens en niet te bevatten groot 
het verdriet ook was toen haar partner en 
vader anderhalf jaar geleden vlak na elkaar 
overleden, één ding wist ze: ,,Het moet dit keer 
anders. Ik moet het verdriet recht in de ogen 
kijken, het rouwproces volledig aangaan.”

Schreur, strategisch adviseur bij de gemeente 
 Leeuwarden, nam danseres en choreograaf 
Marlien Seinstra in de arm. 
Als goede vriendin maakte zij de ziekte en het 
overlijden van Marloes’ vader en de onver-
wachte dood van Jocco van dichtbij mee. De 
vriendinnen gingen een intensief traject in 
waarin al snel ook danseres Malou Swart en 
violist Remi Adriaansz aanhaakten. 
Zo ontstond Rauw, een theatrale voorstelling 
met live muziek, vertelling en dans in een 
choreografie	van	Seinstra.	De	teksten	zijn	van	
Marloes zelf, met dank aan schrijver en dichter 
Elmar Kuiper. ,,Hij wist woorden te vinden als 
ik die niet had en hielp me die de volledige 
betekenis te geven, op een manier dat het nog 
steeds míjn woorden zijn.”

Soms ook zijn er domweg geen woorden te 
vinden voor rouw. Het is precies dat wat Rauw 
volgens Seinstra en Schreur urgent maakt voor 
mensen die met afscheid en verlies te maken 
hebben. Honderden boeken zijn er immers al 
over dit onderwerp geschreven. ,,Maar dans 
biedt een andere manier van communiceren.  
Met je lichaam kun je gevoelens verbeelden 
die niet in woorden zijn uit te drukken”, zegt 
Seinstra. En dans kan taal versterken, vult 
Schreur aan. ,,Zinnen krijgen dankzij de con-
text van dans intrinsieke waarde; je gaat de 
woorden lijfelijk voelen.” 

Seinstra: ,,Wetenschapsjournalist Mark Mieras 
verwoordt dat mooi. Kunst beroert andere  
snaren, zegt hij. Tijdens een voorstelling 
kruip je als het ware even in het brein van 
de ander en ontstaat een nieuwe manier van  
verbinden.”

Grillig
Rauw wil zo een extra dimensie toevoegen, 
en uitstijgen boven de clichés die aan rouw  
kleven. Seinstra: ,,De wetenschap hanteert 
zes	fasen	van	rouw.	Op	zich	fijn	gereedschap,	
maar voor mij minder interessant. 
Bij Marloes heb ik van dichtbij kunnen zien dat 
die fasen niet chronologisch zijn, maar grillig: 
ze grijpen in elkaar terug, schuren en botsen 
en keren soms snoeihard terug.” Rauw prikt 
door deze lagen heen. ,,Rouw is een voort-
durende zoektocht naar communicatie met  
elkaar, naar je op de juiste manier met elkaar 
verbinden. Een ingewikkeld spel van aftasten 
wanneer je er moet zijn of een stap achteruit 
moet doen. We zijn geneigd verwachtingen 
op elkaar te projecteren bij de eerste stappen 
die je zet na een verlies. Of je wel of niet in  
therapie gaat, het moment waarop je weer gaat 
werken of een nieuwe relatie aangaat. Voor-
al dit aspect willen we met deze voorstelling  
bespreekbaar maken.”

Rode draad in Rauw zijn contrasten: die  
tussen onder andere binnen- en buitenwereld 
(je ellendig voelen, maar mooi weer spelen), 
gevoel en ratio (je bed niet uit willen, terwijl 
je dagelijkse verplichtingen daar om vragen) 
en natuur en maatschappij (je eigen gevoel in 
een omgeving die overal iets van vindt). ,,In de 
voorstelling komen bijvoorbeeld vogelgelui-
den voorbij. Hoe hevig de storm in jouw hoofd 
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ook	woedt,	de	vogels	fluiten	elke	dag	opnieuw.	
De wereld om je heen draait door.”

Heftige thematiek voor een dansvoorstelling. 
,,Toch is Rauw vooral een voorstelling over 
het leven geworden en minder over de dood”,  
constateert Seinstra. ,,Ze gaat over zingeving: 
wat vind jij écht belangrijk in jouw leven.” 
Schreur: ,,De dood maakt het vergankelijke 
plots heel zichtbaar. De vraag die wij onszelf 
en het publiek stellen is dan ook: hoe leef jij 
je leven en is het de manier zoals jij dat wilt? 
Doe jij de dingen waarvan je hart sneller gaat 
kloppen? Ik ervaar dat de voorstelling ook heel 
sterk over hoop en dankbaarheid gaat. Kijk 
naar wat je wél hebt en koester dat.”

Twijfel
Seinstra twijfelde geen moment toen  
Marloes haar benaderde om samen een dans-
voorstelling te maken over zo’n groot thema 
dat, door hun vriendschap, zo nadrukkelijk  
aanwezig is. ,,Juist dat we zo dichtbij elkaar staan, 
maakt dat we alles op tafel kunnen gooien. Er 
is niets wat we niet bespreken. Ik heb Marloes  
dagboeken mogen lezen en haar honderden  
vragen kunnen stellen. Hierdoor heb ik  
alles in de voorstelling kunnen stoppen, wat ik 
wilde. Het enige waarvoor ik moest waken, is 
dat ik niet in Marloes’ verhaal verdween. Dat 
ik een verdrietige jonge vrouw zou neerzetten 
met háár verhaal. We wilden een universele  
productie maken waarin iedereen zich her-
kent.”

Schreur wil met Rauw anderen een spiegel 
voorhouden. ,,Ik hoop dat mensen beseffen 
wat écht telt in hun leven. Ik ben daar door heel 
verdrietige omstandigheden achtergekomen, 

maar gun anderen die bewustwording ook.” 
De voorstelling is dan ook beslist geen rouw-
handleiding. ,,Dat is zo individueel. Ik ben geen 
voorbeeld van hoe het zou moeten. Ik heb zelf 
ervaren dat vluchten voor mij niet werkt: de 
pijn, het verdriet en gemis; ze komen elke keer 
terug. Na de dood van Jocco en mijn vader 
was het voor mij dan ook enorm belangrijk om 
op te staan en kracht uit dit nieuwe verlies te 
trekken, in plaats van de dekens over me heen 
te slaan en weg te kruipen. Met Rauw geef ik op 
mijn manier betekenis aan mijn verdriet.”

Rust en kracht
Begin vorig jaar reisde Schreur naar Nieuw- 
Zeeland, een reis die zij en Jocco samen  
hadden willen maken. ,,Heel even heb ik  
overwogen om als de ‘oude’ Marloes te  
vertrekken. Om me daar, aan de andere 
kant van de wereld waar niemand me kent,  
anoniem te bewegen zonder dat je een etiket 
opgeplakt krijgt. 

Loskomen en alles even achter me laten, daar-
aan had ik behoefte.” Maar zo werkt het niet, 
ervoer ze. ,,Verlies hoort bij me. Dat kun je niet 
loskoppelen of wegzetten, ook niet eventjes. 
Verlies is onderdeel van mij en onderdeel van 
mijn verbinding met andere mensen. Dat te 
weten, geeft me rust en kracht.”
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