
“Polarisatie heeft geen plaats, geen 
tijd, geen duidelijke probleem
eigenaren; wijzij denken is een 
gedachten constructie. Het zit 
tussen de oren. Niet minder reëel 
of krachtig, maar anders”.
Bart Brandsma –Polarisatie 

”Trump is een lichtwerker, de media 
en de overheid zijn corrupt, linkse 
politici misbruiken kinderen en de 
wetenschap is niet te vertrouwen”.
Linde van der Heijden – Eén vriend-
schap, twee perspectieven.

GEDEELDE GROND

2021 – 2022

PERSPECTIEF We worden in mijn 
ogen, een beetje gebrainwashed 
over hoe aliens eruit zien in 
films. En dat ze er raar en lelijk 
uitzien en dat ze misschien wel 
slecht zijn. Dus heel veel mensen 
denken dat ze niet bestaan.  
En als ze wel bestaan bijvoor
beeld in een film, dan zijn ze altijd 
de bad guys. die heel de wereld 
willen overnemen. 

Dus als je er nooit echt over 
nadenkt en dus echt spiritueel 
bent, dan begrijp ik dat heel 
goed. Mijn moeder die vindt het 
wel heel vervelend soms, dat ik 
op het spirituele pad ben, die 
wordt er echt gek van soms.

Als ik met de aliens werk, dan 
ben ik ook aan het helen. Ik was 
laatst thuis, mijn vader voelde 
zich niet goed, ik zeg: zal ik even 
je bars punten aanraken?  dat is 
een heling die ik doe  dus ik raak 
die punten aan bij zijn oren en 
mama komt de kamer in en wordt 
gewoon boos. “moet je nu weer 
een heling geven?!” Ik zo: Mam 
doe even rustig, ik raak even een 
minuutje zijn barspunten aan, 
waar bemoei jij je mee. – Marte 

PERSPECTIEF Een complotdenker is 
iemand die het nog niet helemaal 
weet. Ik ben geen complotdenker 
maar een compleetdenker. 

Ik ben 6 tot 8 uur per dag bezig 
met het onderzoek, op internet 
naar allerlei theorieën. Op zoek 
naar hoe het zit.
 
Er is een informatieoorlog 
gaande. En het kan zomaar 
gebeuren dat telefoons, laptops 
en televisies uitgeschakeld 
zullen worden. Ik hoopt het niet, 
maar toch ook weer wel, want 
dan blijkt dat ik gelijk had. 

En als alles straks uit blijkt te 
komen, dan komen we in een 
3e wereldoorlog. Dan is er hulp 
nodig, en zorg. Ik zie daarin ook 
een rol voor mezelf. Om daar dan 
mijn werk van te maken.
 
Ik praat er niet meer over met 
mijn ouders want ik wil graag met 
hen in verbinding blijven. Mijn 
vrouw wordt er ook weleens gek 
van. Die zegt dan vooral “laat je 
mobiel nu maar even thuis.”  
– Faas

PERSPECTIEF “Ik kan me onge
looflijk ergeren en boos worden 
op in mijn ogen domheid, 
onterechte aanpassingen of 
volgzaamheid. Ik ben een rebel, 
een vrije vogel. Dus ik erger me 
aan iedereen die gehoorzaamt. 
En dan moet ik mij realiseren, dat 
dit van mij is, dat dit mijn ergernis 
is. Ik zal nooit zeggen tegen 
een ander dat hij mij niet mag 
ergeren. 

Ik vind het heel erg als kinderen 
een vaccin moeten krijgen, 
omdat mensen vinden dat zij 
daarmee de ouderen moeten 
beschermen, terwijl we niet 
weten wat de risico’s van de 
vaccins zijn. Dat vind ik ongeloof
lijk schadelijk en laakbaar van 
een overheid die dit promoot in 
dienst van de farmaceutische 
industrie.

Mensen noemen mij rigide omdat 
ik het op een bepaalde manier 
zie. Ik ben er trots op dat ik de 
rebel ben die het anders ziet. 
Dat vind ik ook de gouden kans 
in deze tijd, dat ik onbeschaamd 
voor mezelf mag gaan staan.  
Dit ben ik. Hier sta ik. " – WouterVE
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Al miljoenen jaren hebben we gebouwd om niet 

meer verloren te geraken. 

Constructies die ons wegwijzen

Die ons behoeden voor omstandigheden.

Constructies tussen jou en de ander.

Om te zijn.

En in te wonen.

Te bezweren

En te beweren.

Te hopen.

Of te pleiten

Om samen te vallen.

We willen iets.

We willen iets zien van onszelf op google-maps 

als we uitzoomen. 

Dat we kunnen zeggen 

“dat ben ik, zie je wel, ik besta”.

“dat ben jij, wij bestaan”.

Geïnspireerd door het verhaal van 
Sasaki Sadako, die de vuurzee 
van de Amerikaanse atoombom 
op haar stad overleefde, vouwde 
Karlijn 1000 kraanvogels tijdens de 
pandemie. Vouw mee.
Karlijn Roex – 1000 kraan vogels 
voor vrede
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Tijdens de research van Gedeelde 
Grond sprak Stormkamer met 
transitieexpert Jan Rotmans, die 
ons meenam in zijn perspectief op 
de wereld. Volgens Jan ontwik
kelen mensen door de jaren heen 
systemen, van de democratie tot 
het onderwijs. Deze systemen 
kunnen door gefokt raken. Dat 
herken je aan regels op regels, 
beleid op beleid, structuur op 
structuur. Totdat deze systemen 
zich tegen ons keren, ze als kil 
en afstandelijk ervaren worden 
en weerstand oproepen. Jan 
stelt: “Nederland zal de komende 
decennia transformeren naar een 
nieuwe samenleving waarin de 
machtsverhoudingen zoals we 
die nu kennen, radicaal worden 

omgegooid. Alle maatschappe
lijke sectoren waarin niet de mens 
centraal staat naderen hun houd
baarheidsdatum.”

Deze transities vinden constant 
plaats, denk aan de zwarte pieten 
discussie of #MeToo. Ze worden 
bepaald door een onderstroom, 
die uiteindelijk de boventoon 
gaat voeren. Dit proces duurt 
lang, totdat er een tipping point 
komt. Zodra 25% van de bevolking 
een nieuw idee aanhangt, dan 
zal dat in rap tempo de overhand 
krijgen en het systeem doen 
kantelen. Maar dit proces kan ook 
niet zonder bepaalde rollen die 
mensen innemen. Van verbinders 
tot bouwers, maar ook slopers. En 

deze laatste interesseert ons. Wat 
je nu ziet, is dat er heel veel nieuwe 
initiatieven worden opgezet, er 
wordt veel gebouwd, maar er wordt 
nog te weinig gesloopt. Slopers 
zijn inbrekers in het gangbare, of 
het nu mensen zijn die wetten 
ontmantelen of ideeën te lijf gaan. 
Je hebt het nodig om te slopen, om 
braakliggend land te creëren, waar 
weer nieuwe dingen op gebouwd 
kunnen worden.

Maar bovenal, zegt Jan, moeten 
we de feiten geen geweld aandoen 
en wellicht is dat wel de grootste 
uitdaging van deze tijd. Laten we 
het lef om te slopen zegevieren, 
zonder de waarheid uit het oog te 
verliezen.

Onze voorstelling Gedeelde 
Grond is ontstaan vanuit 
verschillend gedachtegoed 
in onze samenleving, polari-
sering en complotdenken. 

Eén van de meest actuele onderwerpen hier
omtrent was ‘laat jij je vaccineren?’ Toen ik dit 
besprak met mijn familie aan de keukentafel, 
ontstond er een felle discussie omdat ik mijn 
ongemak over vaccineren uitsprak. Mijn uitspraak 
bracht een lawine aan monologen los bij mijn 
vader en mijn broer, over het belang van vacci
neren. Ze waren boos en er was geen speld meer 
tussen te krijgen.   

Terwijl ik mij wél laat vaccineren, was ik verbaasd 
dat mijn gevoel erbij niet konden worden uitge
sproken. Mijn vader en mijn broer maakten mij 
duidelijk dat ik het niet moest wagen om mij aan 
de andere kant van hun spectrum te begeven. Dus 
ik hield mijn mond. Dat is wat we doen…

Deze confrontatie heeft mij geraakt. Omdat 
blijkbaar zelfs binnen mijn eigen liefdevolle, 
redelijke en openminded gezin er zwart wit over 
thema’s wordt gedacht. Binnen drie seconden 
duwde mijn eigen vader mij naar de andere kant 
van het spectrum, bij de groep die volgens mijn 
broer ‘just stupid’ zijn, Terwijl ik enkel een gevoel 
uitsprak. 

Wat leverde dit bij mij op? Recalcitrantie, 
boosheid, misschien het gevoel niet echt gehoord 
te worden? Praktisch leverde het vooral op dat 
ik het onderwerp ontweek aan de keukentafel. 
In belang van gezelligheid. Terwijl ik tegelijkertijd 
besefte dat dit absoluut de verkeerde afslag was. 

Als we het gesprek niet meer met elkaar 
voeren, hoe kunnen we dan nog nuance 
vinden?

De situatie aan onze keukentafel gaf mij een 
gedrevenheid om dit thema aan te pakken. 
Hoe komt het dat ‘anders denken’ onze thuissitu
aties zo beïnvloeden? Gebroken vriendenkringen, 
ruzies aan de kersttafels, een zoon die zijn moeder 
ontvriend op Facebook, contacten die worden 
verbroken. Waarom is de plek waar we ons het aller 
veiligst voelen, thuis, ineens een plek waar dingen 
niet meer gezegd mogen worden?

Een beeldende audio voorstelling  
in de openbare ruimte

Gedeelde Grond is het resultaat van intensief 
onderzoek naar persoonlijke verhalen over het effect 
van verschil in waarheid, perspectief en geloofsover
tuiging op vriendschappen, families en werkrelaties. 
Er lijken steeds diepere kloven te ontstaan tussen 
verschillende denkwerelden en overtuigingen in onze 
samenleving. Verschil van perspectief wordt niet alleen 
steeds zichtbaarder in de media, maar is ook vaker 
onderwerp van gesprek aan de keukentafel.

Vaccinaties, anticorona protesten, rechtse en linkse 
politiek, gesprekken lijken sneller te leiden tot discus
sies, confrontaties en (online) polarisatie. Ook complot
theorieën vinden de laatste tijd een grotere collectieve 
aanhang. Met deze voorstelling maakt Stormkamer in 
de openbare ruimte plaats voor het uitwisselen van 
verschillende waarheden en perspectieven voordat ze 
in steen gebeiteld zijn.
Stormkamer nodigt je uit op een braakliggend terrein, 
gevuld met gedachten, meningen en overtuigingen. 
Sta stil of wandel in je eigen hoofd. Neem bekende 
paden of ga, daar waar je nog nooit geweest bent. 

GEDEELDE
GROND

TRANSITIEDENKEN 

 ↘ Hanna van Mourik Broekman,  
artistiek leider Stormkamer

VOORWOORD Hanna

Regie en tekst: Hanna van Mourik Broekman Co-regie: Kim Zonneveld Sounddesign: Bram Schouw  
Installatie: Peter Vandemeulenbroecke Poppen: Faye van de Vorst Dramaturgie: Kim Zonneveld en Linde van der Heijden  
Tekstbijdragen: Ko van den Bosch Productie: Bram Schouw Techniek: Van Meel Sound & Lighting 
Communicatie & Marketing: Christel Ooms 

Opbouw van de installatie Gedeelde Grond, in de tuin van Hanna
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Ik hou van haar, ze was er voor me toen 
mijn ex-vriend overleed, zat naast me 
tijdens de afscheidsdienst ik mocht op 
haar schouders leunen en huilen en ze 
huilde met me mee. 
Samen kerst vieren, urenlang kletsen, 
picknicken, voor elkaar koken, feest-
vieren, elkaar steunen wanneer het 
nodig is, en avonden praten over zelf-
ontwikkeling en spiritualiteit. Ze voelt 
niet als mijn beste vriendin, ze voelt als 
familie.

En toen kwam corona, 
we begrepen elkaar niet 
meer helemaal. Zij had het 
allemaal door, ze wist hoe 
de wereld in elkaar stak en 
dat er duistere machten 
ons proberen te onder
drukken.
Zij wist de waarheid, ik 
niet. Ik ben er redelijk 
comfortabel mee om het 
allemaal niet te weten. 
Dat er een heleboel 
waarschijnlijk achteraf 
pas beter te duiden is. Ik 
weet niet of álles wat in 
de media verteld wordt 
te vertrouwen is, maar ik 
vertrouw het meer dan 
de kanalen waar zij naar 
luistert.

Ik weet het niet, ik denk 
dat we ook nog niet  
alles kunnen weten.  
Ben ik daarmee een 

struisvogel die haar kop in het zand 
steekt? Een schaap die de massa volgt? 
Ik weet het niet. Zij weet het wel, zij 
heeft de waarheid in pacht. Trump is een 
lichtwerker, de media en de overheid 
zijn corrupt, linkse politici misbruiken 
kinderen en de wetenschap is niet te 
vertrouwen.
Het maakt me onrustig deze verhalen. 
Elke keer wanneer de eerste lockdown 
wordt verlengd schiet bij haar de angst 
erin en wil ze mij ervan overtuigen dat 
er heel veel mis is in de wereld, dat ik 
ook bang zou moeten zijn. Ik wil niet 
bang gemaakt worden. Ik vertel haar 
dat wanneer ze bang is, dat ze daarmee 
altijd bij mij terecht kan, maar dat ik niet 
wil dat ze mij gaat overtuigen van al haar 
ideeën, daar ligt mijn grens.

Dat gaat een tijdje goed. Ze vertelt in 
december dat ze denkt dat de voedsel
voorraad op gaat raken. Er zal een 
blackout komen, internet en Facebook 
zullen eruit liggen en ze is aan het 
hamsteren geslagen. Maar ze vertelt het 
zonder me over te halen en dat voelt fijn. 
Mocht het nodig zijn, dan mag ik altijd 
bij haar komen eten. Ik vind het lief van 
haar. Soms kruipt bij mij de twijfel er ook 
een beetje in als Facebook even een 
minuutje een storing bij me heeft.  
En voor de zekerheid toch een klein 
voorraadje aangelegd. Elke keer wanneer 
ik daarna in mijn voorraadkast kom moet 
ik een beetje grinniken wanneer ik een 
zak van zes kilo rijst zie liggen. Als een 
soort bevestiging dat ik zelf ook niet 
heilig ben en hoe makkelijk het soms is 
om je soms mee te laten slepen door dat 
soort ideeën. 

Op Instagram en Facebook gaat ze meer 
delen over Trump, over hoe goed hij het 
doet. Dat we geen aandacht moeten 
geven aan Black Lives Matter omdat ook 
dat onderdeel is van het complot.

Ik merk dat het me te veel wordt. Dat 
sommige van haar gedachten zo ver 
af liggen van de waarden waar ik voor 
sta. Ik ben gewoon veel linkser in mijn 
overtuigingen en vind het belangrijk 
om te vechten voor gelijke rechten en 
behandeling van mensen. We hebben er 
nog eens een gesprek over, we kunnen 
elkaar er niet in vinden. Het voelt frus
trerend, ik voel niet de behoefte om haar 
over te halen, ze mag geloven waar ze in 
wil geloven, maar het doet me pijn als ze 
gelooft in dingen die zo indruisen tegen 
waar ik voor sta. En het doet me pijn dat 
dit tussen onze vriendschap komt. 

Na ons laatste gesprek over Trump wil 
ze me even niet meer zien. Ze voelt een 
afstand van mij naar haar toe. En dat 
kan ik begrijpen. Ik voel ook een afstand 
tot haar ideeën. Maar niet tot haar. Het 
lijkt alsof wanneer ik het niet met haar 
eens ben, dat dat voor haar voelt alsof 
ik niet van haar hou. Ik stuur haar een 
bericht en vertel haar dat ik het jammer 
vind dat ze niet meer wil afspreken, dat 
ik geen afstand naar haar voel, maar wel 
naar sommige van haar ideeën en als ze 
erover wil praten dat ze dan welkom is en 
dat ik van haar hou.
Ze stuurt terug dat ze ook van mij houdt 
en een paar weken later wil ze ook weer 
afspreken en gaat het weer even goed.

Tot Peter R de Vries neer wordt 
geschoten, ik heb er een potje om 
zitten janken. De volgende dag spreek 
ik haar en vertelt ze doodleuk dat Peter 
helemaal niet dood is, dat het in scène 
gezet is en dat hij ook helemaal niet zo’n 
good guy was. Ik vertel haar dat ik wel 
geloof dat Peter is doodgeschoten, dat 
ik er echt verdrietig om ben geweest. 
Ik zie haar verstarren. En dat ik Peter 
bewonder voor zijn strijd voor rechtvaar
digheid. Ik zie dat ze het moeilijk vindt 
om te horen. De weken daarna is  
ze kortaf en neemt ze weer afstand.

Ik merk dat het bij mij een beetje op 
is. Dat ik de puf niet meer heb om 
na anderhalf jaar elkaar proberen te 
begrijpen, erachter proberen te komen 
wat er aan de hand is als ze afstand 
neemt en het weer gaan sussen. 
Ik laat haar deze keer de afstand nemen, 
zonder sussen, zonder laten weten  
dat ik nog steeds van haar hou.

 ↘ Linde van der Heijden,  
stadsdramaturg bij Stormkamer
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“Actievoeren voelt soms 
ongemakkelijk. Wie ben ik 
om te zeggen, dat het nu 
niet goed gaat. Iedereen 
mag het zijne vinden, 
maar deze situatie is 
belangrijker. Als we eerst 
de wereld redden komen 
we er daarna met de rest 
wel uit.” Steffie

ÉÉN VRIENDSCHAP, 
TWEE PERSPECTIEVEN 
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André Joosten (1954) is verbonden aan Stormkamer. Hij studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten 
Maastricht en de Jan van Eyck Academie. Vanaf 1981 is hij werkzaam als freelance kunstenaar, schilder, 
decorontwerper en vormgever. Hij heeft aan meer dan 250 producties meegewerkt, zowel toneel, 
opera, muziektheater, musical als televisie in binnen- en buitenland. André ontwierp het decor voor 
o.a. La Bohème, Het Zuidelijk Toneel Göteborgsoperan, Göteborg en Jenufa, Grand Théatre de Genève, 
 Nederlandse opera, Opera Zuid, en het Noord Nederlands Toneel.
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HET IS EEN KOT.

Als u of die ander maar niet 
denkt, dat datgene wat u in uw 
hoofd bouwt een villa of een 
penthouse is. Want dat is het 
niet. 

Het is een kot. Op andere manieren tegen elkaar 
aangespijkerd, op andere manieren gelijmd, gebreid 
en opgelapt. Sommigen hebben dingen in hun hoofd 
staan, waar de wind dwars doorheen blaast. 

En anderen hebben bouwsels in hun hoofd, waar u in 
kan gaan liggen en omhoog kan kijken, zodat u door de 
balken en de gaten in het halfgare dak, naar de ster
rennacht kan kijken. 

Iedereen bouwt daar in zijn hoofd een raar kot met ....
met met dingen: filosofische verzinsels, halfbegrepen 
uitspraken, idealen en goede bedoelingen, weerzin en 

liefde, wat boeken, korte flitsen van rennende napalm-
meisjes, de laatste zuchten van een stervende, foto’s, 
die ene film, onbegrepen verdriet van uw lief en een 
paar overtuigingen, misschien een poster van Che 
Guevara. 

Dat soort dingen en dat noemt u dan “de wereld”.  
En dat bouwsel hangt met kromme spijkers, lap mid
delen, en touwtjes aan elkaar. Hangt met elastiekjes 
in uw hoofd en kraakt bij het lopen, bezwijkt bijna, lekt 
van alle kanten en u moet het doorlopend met één 
hand ondersteunen om te voorkomen dat het inzakt.

En terwijl u dat doet leest u eens wat en u denkt: als 
ik die denkbeelden nou onder dat stukje hout leg, dan 
wiebelt het misschien minder. 

En u denkt: ja, deze kier kan ik alleen maar vullen met 
opportunisme en dan hang ik daar later de poster van 
Che Guevara wel overheen. 

En u denkt steeds, oh jezus, oh jezus, oh jezus, als 
bouw en woningtoezicht maar niet komt kijken.

Ko van den Bosch

 ↘ Karlijn Roex, speler

1000 
KRAAN
VOGELS
VOOR 
VREDE

✃

✁

Karlijn Roex speelt  
in onze voor stelling  
De Ontmoeting  
Met De Verwarring.  
Karlijn haalde haar 
master sociologie aan 
de University of Oxford 
en is schrijver. Ze kreeg 
door instanties ook het 
etiket ‘verward persoon’ 
opgeplakt.
“Ik begon met het vouwen van kraan
vogels toen ik er tijdens mijn verblijf in 
Hiroshima achter kwam dat de kraan
vogel symbool staat voor hoop. Als je 
duizend kraanvogels vouwt mag je een 
wens doen. Een bekend verhaal is dat 
van een twaalfjarig meisje dat in 1945 
het atoombombardement had overleefd. 
Ze hield leukemie over aan het bombar
dement. Op haar ziekenhuisbed vouwde 
ze 1000 kraanvogels voor vrede. Hierdoor 
is de kraanvogel een belangrijker 
symbool geworden waarmee de stad 
Hiroshima vrede wil uitdragen naar  
de rest van de wereld. 

Door dit inspirerende verhaal ben ik 
tijdens onze pandemie in 2020 ook 
kraanvogels gaan vouwen.  
Dit jaar was ook een belangrijk jaar 
omdat vanuit de VN wereldwijd werd 
gemobiliseerd voor een verdrag tegen 
kernwapens, dit verdrag is uiteindelijk 
ook getekend. 

Ik vouwde ook voor de vaccins die 
in ontwikkeling waren en voor de 
 bestrijding van de pandemie.  
Uit  eindelijk heb ik duizend kraanvogels 
gevouwen. Ik werd er erg rustig van. Ik 
heb alle vogels bewaard en wil een deel 
mee terug nemen naar Hiroshima. Daar is 
een museum waar ze gevouwen kraan
vogels recyclen tot bijvoorbeeld boekjes 
en ansichtkaarten. De inkomsten uit de 
verkoop worden gebruikt om vredes
initiatieven te steunen”.
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“Ik wil mensen niet meer overtuigen. 
Dat kan niet, iedereen heeft zijn eigen 
pad. Soms kan ik het niet laten, dan 
doe ik het toch op facebook bijvoor
beeld, en heb ik het over wij en jullie.”Vincent

Twee fenomenen lopen 
steevast door elkaar 
heen, laat ik daar mee 
beginnen. Polarisatie 
is iets anders dan een 
conflict. 
Een conflict heeft namelijk drie 
kenmerken; het heeft een tijd, een plaats 
en  het heeft probleemeigenaren. De 
arrestatie van George Floyd was een 
conflict: 25 mei 2020, Minneapolis, en 
de ‘probleemeigenaren’; Derek Chauvin, 
George Floyd, twee collega agenten, 
een groepje omstanders, de burge
meester van de stad en een jury die 
uitspraak heeft gedaan.Tractoren op 
het Malieveld, ook dat is op zichzelf een 
conflict; 16 oktober, Den Haag (tijd en 
plaats), boeren, politie, ME zijn problee
meigenaar, net als de burgemeester 
die besluit over waar de grenzen liggen 
en een minister die calculeert welke 
stappen ze kan zetten. De journalistiek 
doet intensief verslag van incidenten en 
conflicten.

Polarisatie heeft geen plaats, geen tijd, 
geen duidelijke probleemeigenaren; 
wijzij denken is een gedachtecon
structie. Het zit tussen de oren. Niet 
minder reëel of krachtig, maar anders. 
Na George Floyd spreken mensen in 
wijzij termen. Zij van ‘de racistische 
politie’ tegenover wij ‘de getroffen 
zwarte gemeenschap’. Maar ook; ‘het 
witte systeem’ versus ‘minderheden’. Of 
met de inbreng van de LHBTi gemeen
schap; wij LHBTi sympathiseren met 
BLM, we staan tegenover de ‘witte 
hetero mannenwereld’. Of de gedacht

econstructie; wij van links, ‘altijd ruim
denkend’ en kosmopoliet tegenover zij 
van rechts, ‘altijd bekrompen’ en nati
onalistisch. Tegenpolen in de gedacht
econstructie worden geladen met 
betekenissen, de identiteiten worden 
vastgezet. Tijd, plaats en probleemei
genaren ontbreken, iedereen kan zich 
ermee bemoeien of zich ervan terug
trekken. Zo leveren ook de ontwikke
lingen op het Malieveld gespreksstof 
op; sjoemelende boeren, provincialen, 
zegt de een. Champagnedrinkende 
yogasnuivers, typeert iemand randste
delingen. Of de overtreffende trap – de 
voorman van Farmers Defence Force; 
‘wij slachtoffers, vergelijkbaar met de 
holocaust’, wij staan tegenover een elite 
die hecht aan de macht.

Wijzij denken heeft geen tijd, plaats 
en probleemeigenaren nodig. Het kent 
een eigen dynamiek, waarin twee zaken 
opvallen. Brandstof voor polarisatie 
bestaat uit uitspraken van de ene pool 
over de identiteit van de andere pool. U 
kent het; jong is ‘onverantwoordelijk en 
levenslustig’, oud is ‘star en niet bereid 
in te leveren’. De werkvloer heet verwend 
of veeleisend, in de boardroom ‘denkt 
iedereen alleen maar aan zichzelf’, en 
mijn schoonfamilie is… mijn eigen familie 
daarentegen… op micro, meso en macro 
niveau detecteer je brandstof. Lees 
het na in de krant, beluister het in de 
reguliere media, en neem het waar bij 
de grote aanjager; sociale media, een 
uitstalkast van predikanten, nu eens 
om Sylvana Simons neer te zetten, dan 
weer Geert Wilders, nu eens asielzoekers 
en dan weer carbidschieters. Twitter, 
facebook, de echokamers van het 
eigen gelijk, van het eenzijdig gelijk over 
andermans identiteit.

Uiteindelijk is polarisatie – wijzij denken 
– een dynamiek die niet rationeel is, het 
is gut feeling. In mijn werk, of het nu 
was in Barcelona of Belfast, in Libanon 
of Congo, kwam ik nooit iemand tegen 
die polarisatie in de hand had. Iemand 
die het met intelligentie had weten te 
bedwingen. De onderbuik neemt het 
vanaf een specifiek punt over. Daar 
voorbij telt niet het feit, maar identiteit, 
daar telt niet het idee, maar ideologie. 
De feiten zijn zeer beperkt geldig. Dat 
merken we ook; experts kunnen ons 
bijvoorbeeld wel iets vertellen over de 
besmetting cijfers, het R-getal, maar ‘het 
voelt gewoon niet goed’. #ikdoeniet
meermee. Polarisatie is een gevoel 
dynamiek; waarbij het verstand er maar 
zo’n beetje bij hangt. Als het goed 
uitkomt, mag het even meedoen, maar 
het draait om brandstof. Subtiel of grof. 
Corona relschoppers heten ‘eencelligen’, 
bewindslieden zijn ‘dictator’. Het massaal 
optuigen van rubrieken met factchec
kers helpt daar niet aan. Is dat fout? Nee, 
want polarisatie is ook een mooi ding; 
het brengt vernieuwing en ontwikkeling. 
Democratie heeft een dosis polarisatie 
nodig. De samenlevingsagenda wordt 
mee bepaald door het spel dat pushers 
spelen, ze agenderen, klagen aan, bijten 
zich vast, gevolgd door journalisten die 
al even hard kunnen vastbijten. Van SP 
Renske Leijten en KOZP Jerry Affriye 
tot Farmers Defence voorman Mark van 
den Oever wordt er verslag gedaan, 
vernemen we dat er in hun ogen veran
dering  nodig is. De status quo wordt 
uitgedaagd. We hebben polarisatie 
nodig… maar ook depolarisatie. Het is 
soms verstandiger het spel te wijzigen, 
een andere strategie te kiezen. Niet de 
polen bestrijden, niet de polen laten 
domineren, ook niet de polen proberen 
tevreden te stellen, maar het midden 

versterken. Je kunt in polarisatie denken 
dat je alle aandacht moet schenken aan 
de tegenpolen, je kunt dat ook hoor en 
wederhoor noemen, je kunt er talkshows 
mee vullen, en je kunt misschien zelfs 
denken dat het evenwichtige journalis
tiek is om dat te doen. Beter; je kunt in 
plaats daarvan een vergeten groep aan 
bod laten komen; het grote midden.

Bart Brandsma

POLARISATIE 

Bart Brandsma is een praktisch 
ingesteld filosoof. Zijn boek Polari-
satie; inzicht in de dynamiek van wij-zij 
denken is de opbrengst van jarenlang 
ervaring opbouwen met conflict & pola-
risatie. En het is resultaat van denkwerk, 
antwoorden zoekend op het fenomeen 
wij-zij denken. Het boek is verkrijgbaar 
via: insidepolarisation.nl/shop.

✃ Over bruggenbouwers en zondebokken
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DE ONTMOETING MET DE VERWARRING

23 – 09 - 21 Podium Bloos Breda
10 – 01 - 22 De Kring Roosendaal
12 – 01 - 22 Speelhuis Helmond

Karlijn studeerde aan Oxford University en is socioloog 
en schrijver. Karlijn kreeg ook een aantal keer door 
instanties het etiket ‘verward gedrag’ opgeplakt. Door 
welk beeld laat jij je leiden bij een ontmoeting? Wie zie 
jij: de intellectueel of de idioot? In deze stormkamer 
pellen we vooroordelen laagje voor laagje af, proberen 
de mediastorm rondom psychiatrie te vangen en 
ontwarren we letterlijk het web van sociale codes. 
Misschien blijkt achteraf het verhaal van de ander 
minder ver van je af te staan dan je denkt?

In De Ontmoeting met de Verwarring maak je kennis 
met iemand met het label ‘verward persoon’. Binnen de 
vier muren van de stormkamer stap je in een livevertel
ling die de grenzen tussen podium en tribune vervaagt 
en de drempel tussen publiek en spreker verlaagt. 
Welke vooroordelen heb jij over iemand met afwijkend 
gedrag? En wat zegt jouw oordeel over deze persoon 
over hoe je zelf in het leven staat? 

GEDEELDE GROND

03 – 09 - 21 DNA Breda
04 – 09 - 21 DNA Breda
05 – 09 - 21 DNA Breda
11 – 09 – 21 Festival Op de Grens
12 – 09 – 21 Festival Op de Grens

Gedeelde Grond is het resultaat van intensief 
onderzoek naar persoonlijke verhalen over het effect 
van verschil in waarheid, perspectief en geloofsover
tuiging op vriendschappen, families en werkrelaties. 

Vaccinaties, anticorona protesten, rechtse en linkse 
politiek, gesprekken lijken sneller te leiden tot discus
sies, confrontaties en (online) polarisatie. Ook complot
theorieën vinden de laatste tijd een grotere collectieve 
aanhang. Met deze voorstelling maakt Stormkamer in 
de openbare ruimte plaats voor het uitwisselen van 
verschillende waarheden en perspectieven voordat ze 
in steen gebeiteld zijn.

Stormkamer nodigt je uit op een braakliggend terrein, 
gevuld met gedachten, meningen en overtuigingen. 
Sta stil of wandel in je eigen hoofd. Neem bekende 
paden of ga, daar waar je nog nooit geweest bent. 

DE GROTE DOE EENS NORMAAL SHOW

25 – 01 – 22 De Kring Roosendaal
27 – 01 – 22 Theaters Tilburg
09 – 02 – 22 Speelhuis Helmond
16 – 02 – 22 Chassé Theater Breda

Goede opleiding. Check. Prima baan. Check. Leuke 
relatie. Check. Gezond verstand. We hebben onszelf 
een set criteria opgelegd die meten hoe succesvol 
je bent. De norm. We willen normaal zijn. We vinken 
continue lijstjes af, leggen elkaar langs de meetlat en 
proberen in de pas te lopen. Ons leven is verworden 
tot een afvalrace, een talentenshow. Elke dag moet je 
presteren in een nieuwe auditie. Vlieg je in de tweede 
ronde eruit? Dan wijk je af van de norm.

Stormkamer heeft een jaar lang onderzoek gedaan 
naar de vraag hoe we omgaan met afwijkend gedrag. 
Regisseur Hanna van Mourik Broekman sprak experts 
uit de psychiatrie en ervaringsdeskundigen op het 
gebied van verward gedrag.

In De Grote Doe Eens Normaal Show gaat Hanna samen 
met een groep acteurs de norm te lijf. 

OVER 
STORMKAMER
Het Bredase theatergezelschap 
 Stormkamer onderzoekt maatschap-
pelijke thema’s en vertaalt deze naar 
interactieve, theatrale ontmoetingen.

Stormkamer gaat uit van de noodzaak 
om mensen vaker met elkaar in gesprek 
te laten komen. Nuance van gedachten 
en meningen, laten ons op een andere 
manier naar de wereld kijken. 

Tijdens de voorstellingen wordt het 
publiek uitgenodigd om op zoek te 
gaan naar hoe we vanuit verschillende 
perspectieven en meningen, samen 
deze wereld kunnen vormgeven.

Instagram.com/stormkamer
Facebook.com /stormkamer
www.linkedin.com/company/stormkamer
Stormkamer is een project van Stichting TG Nomen

Stormkamer
Speelhuislaan 151, 
4815 CD Breda
info@stormkamer.nl

Gedeelde Grond is mede mogelijk gemaakt door: 

Kim Zonneveld 
Stadsdramaturgie, educatie en 
coregie

Faye Van de Vorst
Stagiair regieassistent

Andre Joosten
Schilder, theatermaker, vormgever

Hanna van Mourik Broekman
Artistieke leiding en regie

Bram Schouw 
Productie en sound design

Linde van der Heijden
Stadsdramaturgie

Christel Ooms
Communicatie en strategie

Peter Vandemeulebroecke
Theatraal performer

Ontwerp: Yurr Studio Redactie: Stormkamer Fotografie: Barbara Medo, Anne Harbers, Stormkamer. Eindredactie: Christel Ooms
Met dank aan: Karlijn Roex, Electron, MotMot, Brack, Fabian Pikula, Simone Kort, Peter Brouwers, Paul Cornelissen, Amvest. 
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