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Een persoonlijke 
verkenning in 
bijna dertig jaar 
voetstappen:

Toen ik in 1989, als 21-jarige na 
twee jaar Brussel het station 
uitkwam om een kamer te 
gaan zoeken in deze stad in 
identiteitscrisis, die stad uit 

dorpen, de gebombardeerde, de eeuwige 
underdog, wilde ik liefst hard weglopen. Ik 
miste het internationale, de trams, het Frans, 
de drukte, mijn geliefde schoolgenoten, uit 
heel Europa gekomen, de Belgische bloemen 
die bloeien op mistroostigheid, ja zelfs de 
nevel van uitlaatgassen op een warme dag. 
Maar bij het eerste studentenhuis waar ik 
aanbelde, werd ik zo hartelijk naar binnen 
getrokken dat ik er ging wonen om te kunnen 
studeren aan de Akademie voor Drama aan 
de Kanaalstraat, onder de beschermende 
armen van Jezus Waaghals. We deelden daar 
een kantine met studenten van de Sociale 
Akademie en zij vonden ons, met onze 
theatrale persoonlijkheidsstoornis, focking 
asociaal zoals we het voormalig klooster 
vulden met ons lawaai, ons schootgeplak en 
onze navelsstaartranen. Ik ontdekte naast de 
Akademie het CKE en Café Chantant op de 
Blaarthemseweg, vol kitsch en cabaret, waar 
mijn talent werd herkend door de snurkla-
chende Louise Wiegant en haar hele stichting 
Kleinkunst. Zij vormden de basis van mijn 
cabaretcarrière als Bloeiende Maagd, mijn 
werk als dramadocent op het CKE, als 
presentatrice van SPAM!Talkshow, van 
vrienden en gezichten die me nu, ruim 25 
jaar ouder, nog steeds dierbaar zijn. Eindho-
ven is plat, de lijnen zijn er kort en organisch. 
Ik hoefde nooit te netwerken, zoals ik me dat 
voorstelde bij een leven als actrice in 
Amsterdam: iedere avond naar café de 
Smoeshaan om daar, tussen Kitty Courbois 
en Youp van ‘t Hek in aan de bar hangend, 
me al drinkend in de kijker te bluffen bij 
regisseur Ivo van Hove die net Eindhoven 
voor de Hoofdstad had verruild. Het liep van-
zelf; aardige mensen herkenden mijn 
kwaliteiten en gaven me kansen en opdrach-
ten en van het één kwam het ander, waaron-
der drie kinderen van een echte Eindhove-
naar, de reden dat ik hier altijd gebleven ben. 
Al snel alleenstaande moeder verlangde ik 
heftig terug naar het stadje in de Achterhoek 
waar mijn familie woonde, maar mijn 
kinderen hun vader als echte opvoeder 
ontzeggen kon ik niet. Een zelfopoffering die 
me veel kostte en veel bracht. Ik overleefde de 
tropenjaren omdat er vier engelen in mijn 
leven kwamen bij de komst van de tweeling, 

die twee jaar na de geboorte van mijn oudste, 
mijn huis in een kinderdagverblijf verander-
den en ik mijn cabaretcarrière definitief aan 
de wilgen hing. Vier geweldige vrouwen 
drongen me liefdevol hun hulp op, net zo 
lang tot ik hem dankbaar aannam. Trouw 
badderden ze mijn baby’s, vouwden de was, 
gingen met mijn zoontje naar het, nu 
particuliere grond geworden, speeltuintje bij 
de Montessorischool, lazen hem voor tot hij 
ging slapen en gingen pas weg als ik helemaal 
OK was met de dan nog wakkere meiden. Ze 
brachten verhalen en vrolijkheid binnen in 
het jaar dat ik moederend en rouwend thuis 
vastzat, en namen mijn scheidingstranen 
liefdevol op in hun kleren. Waar kwam ineens 
die gepensioneerde krantenbezorger 
vandaan, die zomaar overgebleven kranten in 
mijn brievenbus gooide toen ik geen 
abonnement meer kon betalen? En die 
Dickensiaans verdween toen het me weer iets 
beter ging. Waaraan had ik die enorme doos 
met lekkers en speelgoed voor mijn kinderen 
te danken die mij op kerstavond in de sneeuw 
bezorgd werd door een cursist toen ik 
afgebrand thuis zat? Wie waren al die 
ontzettend lieve, warmtegevende vrijwilligers 
bij Dreamnights-at-the-Zoo in Dierenrijk 
Europa, een uitje voor chronisch zieke 
kinderen, waar we vanwege mijn dochters 
diabetes ieder jaar met z’n allen naar toe 
mochten? Het is vreemd hoe een leven 
sociaal verandert als je alleenstaand wordt. 
Ineens val je uit de netwerken van in-het-
weekend-samen-etende-altijd-wel-een-feest-
je-stelletjes en beland je in de alleenstaande-
moeder-wereld, een stuk stiller en vooral één 
van overleven met een agenda van kinderen, 
werken en slapen (slapen-slapen-de rest komt 
later). Ik moest verhuizen uit dat mooie 
jaren-dertighuis in de Schrijversbuurt met z’n 
hoge cohesie, waar vanuit ik op mijn fietsje zo 
naar de Schouwburg kon, of naar café Berlage 
voor de presentatie van een dolle avond Folie 
Berlage met achter me op het podium een 
vette bigband, naar een met urgentie te 
vinden huurwoning ergens in Eindhoven. 
Door loting kwam ik bij woningbouwvereni-
ging Trudo terecht, die tegenwoordig haar 
wijken sociaal beheert, waardoor ze leefbaar 
en bruisend zijn geworden, maar destijds 
vooral troosteloze, armoedige wijken had als 
de Bennekel , Doornakkers en het door 
Roland Smeenk bluesy bezongen Woensel-
West: ‘Well, there is nothing groovy ‘bout my 
kind of neighbourhood. De mensen zijn er 
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bot, selfish and nobody cares.’ De boomloze, 
voortuinloze straten vol huisjes met muren 
van karton en bierdrinkende mannen op 
Edisonachtige stoepen boezemden me vooral 
angst in. Hoe konden mijn kinderen hier 
opgroeien tot gelukkige, evenwichtige 
mensen? Een onverwacht hart onder de riem 
kwam van burgemeester Rein Welschen die 
me zei hem om hulp te vragen als er geen 
oplossing kwam. De oplossing kwam in de 
vorm van Centraal Wonen in de Achtse 
Barrier, een wijk dichter bij centrum Den 
Bosch dan bij het hart van Eindhoven. Één 
van de co-housinggroepen koos me uit en het 
huisje paste me als een handschoen, met z’n 
kersenboom en z’n tuin aan de bocht van de 
rivier, al was die ook strak gekanaliseerd en 
daarmee bijna even zielloos als de hele wijk, 
die weinig binding maar wel veel honden-
poep heeft. Evenals vuurwerkbommen in de 
nacht. Maar die straat..., met zo’n honderd 
bewoners van nul tot tachtig, die ruimtes en 
middelen delen omdat ze dat leuk en 
belangrijk vinden. Die samen borrelen en 
koffie drinken, Oud en Nieuw uitbundig 
vieren, potlucks houden, films vertonen en 
een straatkrant hebben. Die samen lachen, 
samen huilen en samen ruzie maken. Een 
soort studentenhuis voor volwassenen. Als ik 
baal van het gedoe dat er ook kan zijn, noem 
ik het wel eens de Kleine Beek, op een 
steenworp afstand van zijn Grote broer. Maar 
al solliciteren hier wel eens kwetsbare mensen 
die een veilige woonplek zoeken, je moet hier 
sociaal heel sterk in je schoenen staan om je 
staande te houden in deze mini-samenleving. 
Door schade en schande heb ik in de veertien 
jaar dat ik hier woon veel geleerd over sociale 
processen en ben ik een hartstochtelijk 
voorstander geworden van Deep Democracy, 
die heel zorgvuldig luistert naar minderhe-
den, altijd naar argumenten, ook op 
gevoelsniveau, die relatiegericht de tijd neemt 
voor dialoog en beslist met consensus. Ieder 
politiek machtsvertoon, iedere wandelgan-
genuitruil leidt namelijk tot gekwetstheid, 
conflicten en een disfunctionerende groep. 
En wat ben ik blij dat mijn kinderen hier 
opgroeiden! Gekend door iedereen, de 
voordeur wijd open. Spelend in grote tuinen 
vol klimbomen, trampolines, vuurkuilen en 
kippen, met een plein om te fietsen en te 
voetballen in teams waarin mannen van ver 
in de veertig een balletje trappen met mijn 

hier open en sociaal geworden pubers en hun 
kleuterbuurkinderen die dagelijks binnen-
wandelen om te spelen of om een boterham 
met hagelslag te bietsen die ze van hun 
antroposofische moeder niet krijgen. Al die 
jaren ben ook ik door het me anti-depressiva-
kuren-kostende anonieme, rechthoekige 
Woensel blijven rijden om mijn kinderen op 
hun Vrije Basisschool de Regenboog in 
Stratum te houden, waarmee ik me als 
luizenmoeder, voorleesmoeder, vrijeschool-
feestenhulpmoeder en kerstspelregisserende-
moeder warm verbonden voelde sinds de 
directeur me belde of ik God wilde spelen in 
het Paradijsspel. Omdat mijn zoon een paar 
jaar lang uren later uit was dan zijn zussen, 
bleef ik met de meiden over in het biblio-
theekje aan de Roostenlaan, om boekjes te 
lezen met een stroopwafel van de markt en 
een kopje thee van tien cent, wat paste bij 
mijn toen krappe budget. Hoe boos en 
verdrietig was ik toen dat bibliotheekje, waar 
jong en oud, allochtoon en autochtoon 
genoeglijk samen krantjes lazen en boeken 
leenden, sloot, evenals z’n brave witte zuster 
in de Achtse Barrier, voor mij de enige plek 
van wijkbinding in die slapende importwijk. 
Wat een vernietiging van sociale binding en 
natuurlijk van boeken, die je alleen of samen 
met je kind besnuffelt en tassenvol meeneemt 
om je in te verwonderen, om aan te groeien. 

Wat een kille, technocratische beslissing van 
mensen die vermoedelijk hun boeken sneller 
bij Bol.com bestellen dan dat ze ze ooit 
kunnen lezen, of die zweren bij een e-reader, 
handzaam in hun hippe werktas. Dertien 
wijkharten werden uitverkocht en mijn hart 
krimpt ineen als ik langs de nu twee keer zo 
groot geworden Emté in het zielloze 
winkelcentrum aan de Ardèchelaan kom, 
waar de mens tot consument gedegradeerd 

wordt. Dan verlang ik naar het land van mijn 
geliefde, naar Frankrijk, waar Taal, Kunst en 
Cultuur nog altijd op een sokkel staan, zelfs 
bij Jean-avec-le-Alpinopet. Pourquoi? Parce 
que! Uit mijn Eindhoven zag ik mijn 
Drama-opleiding en het Zuidelijk Toneel 
naar Tilburg vertrekken, een stukje ziel 
verdween. Later ontstane groepen als Afslag 
Eindhoven en United-C houden maar net het 

hoofd boven water, Het Paard dat Vliegt is dit 
jaar omgevallen, de theaterprogrammering in 
de verhuisde Plaza Futura haalt het niet bij 
wat er ooit was. Theater is de verhalende, 
menselijke kunstvorm en die mis ik in onze 
stad die Mainport werd, die zich door 
hightech, design en sport weer op de (wereld)
kaart zette, waar de bouwkranen terugkeer-
den, die grootsteeds en internationaal werd 
en daarmee ook maten kreeg die niet 
iedereen meer passen. Ik zag het Wagenspel, 
dat jaarlijks duizenden mensen in zowel de 
Bennekel als de Schrijversbuurt met theater 
in hun wijk bij elkaar brengt, na vijftig jaar 
haar 5.000 euro subsidie verliezen en met de 
pet rond moeten gaan. Ik zag mezelf met het 
CKE als leeuwen vechten om te voorkomen 
nogmaals een megabezuiniging te moeten 
ondergaan, waardoor uitkleding van aanbod 
en arbeidscontracten dreigde. We werden 
overweldigend gesteund door duizenden 
sympathisanten en door een grote meerder-
heid in de gemeenteraad en toch vrees ik dat 
de tijden dat goed georganiseerde kunstedu-
catie een grondrecht was voor iedere 
Eindhovenaar voorgoed voorbij zijn. Met een 
veel te klein kunstbudget zie ik Basisinstellin-
gen en kleinere kunstinitiatieven met elkaar 
vechten om te weinig geld voor deze booming 
vijfde stad van het land. Kunstenaars 
ploeteren veelal als ZZP’ers, onderbetaald en 
onverzekerd, een pensioen is een onhaalbare 

luxe. Als ze omvallen is de situatie snel 
dramatisch. Hartverwarmend was het 
benefietconcert dat voor de vakantie in café 
Wilhelmina door diverse Eindhovense 
muzikanten gehouden werd voor de ernstig 
zieke singer-songwriter Ad van Meurs, die 
tijdens zijn eerste ronde chemo’s nog dezelfde 
dag weer op de planken stond, maar dat een 
volgende ronde niet meer kon en de bodem 
van z’n  reserves op zich af zag komen. 
Ontroerende solidariteit, die helaas nodig is, 
maar slechts voor een enkeling mogelijk, daar 
waar deugdelijke wetgeving ontbreekt en 
velen te kwetsbaar zijn. Gaat Eindhoven 
doorpakken met basisloonachtige experi-
menten met regelluwe aanpak-vanuit-ver-
trouwen voor uitkeringsgerechtigden, in 
plaats van ze met harde hand aan het werk te 
zetten in vernederende trajecten die iedere 
eigen kracht, ieder eigen talent en ieder eigen 
tempo om de weg naar boven te vinden 
onmogelijk maken omdat ze niet luisteren, 
niet de tijd en de ruimte geven die nodig is, 
om bijvoorbeeld als alleenstaande moeder èn 
goed voor je kinderen en jezelf te zorgen èn 
stapje voor stapje een nieuwe weg te vinden 
op de arbeidsmarkt. Terwijl ik artikelen 
schreef voor FRITS over sociale projecten in 
de stad, zoals over de Kunsterij, de Stadsak-
kers en de Voedselbank en mensen sprak in 
werkeloosheid of met een zogeheten afstand 
tot de arbeidsmarkt, werd ik per interview 
feller over de ongelijke verdeling van bezit, 
inkomen en kansen en de daarmee samen-
hangende gezondheid en het bijbehorende 
geluk, ook in deze stad. Ik geneer me als ik 
door Parklaanachtige wijken fiets, of door 
troosteloze stukken Woensel en wens dat we 
welvaart en welzijn eerlijker verdelen en zo 
een gelukkigere, meer solidaire, meer 
verbonden en dus ook veiligere samenleving 
creëren. Ik weet uit eigen ervaring hoe 
verlammend en naargeestig armoede of de 
angst er voor kunnen zijn. Een gelukkige stad 
is een sociale stad, een stad met een mense-
lijke maat, die rekening houdt met minderhe-
den, met kwetsbaarheid, die bouwt aan 
verbinding en ontmoeting. Dat is mijn 
Eindhoven. Die stad van iedereen en 
niemand, met haar platte structuur, haar 
zachtaardige karakter, haar bescheiden ego 
dat ruimte geeft aan diversiteit. De stad waar 
ik binnenkort, nooit verwacht, al dertig jaar 
rondloop.

‘DE THEATERPRO-
GRAMMERING IN 
DE VERHUISDE 
PLAZA FUTURA 
HAALT HET NIET BIJ 
WAT ER OOIT WAS’

‘HET IS VREEMD 
HOE EEN LEVEN 
SOCIAAL 
VERANDERT ALS JE 
ALLEENSTAAND 
WORDT’
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