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“Geef me lege ruimte, dan kan ik toneel maken”, haalt Philomene op’t Hof literair theoreticus 

Peter Brooks aan. Daarmee raakt ze aan de gedachte achter Space Station., een project dat ze 

opzet voor Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei. 

Met onder andere schrijver Samuel Beckett als inspiratiebron werkt op’t Hof aan de 

totstandkoming van theaterworkshops voor mensen met een meervoudige complexe handicap: 

kunstzinnig bezig zijn met vooral zintuiglijke middelen. “Op basis van gelijkwaardigheid.” 

 Een rolstoeler en een armetierig violist voeren een minimaal gesprek op een straathoek. Niet 

de woorden en gebeurtenissen zijn in het werk van de van oorsprong Ierse Beckett van 

belang, maar de personages in een minimalistische setting. Hij” bevolkte en vermengde zijn 

eenvoudige scenario’s met spelers, geuren en geluiden die door andere schrijvers vermeden 

worden”,  omschrijft de eveneens uit Ierland afkomstige op’t Hof . Het is zo een beetje wat de 

inwoonster van Sirjansland voor ogen heeft met Space Station. Iets doen met weinig: als een 

snoezelruimte op het toneel. Uit het boek van Saskia Egging en Thom Schrijer (Ik krabel en 

ontkom) plukt ze de tekst “Vanochtend ben ik opgestaan in vijfentwintig kleuren”. Zet 

iemand op het toneel en laat een ander kijken of voer vijfentwintig kleuren aan, die de 

deelnemers kunnen beleven. “Dan heb je al toneel.”Op’t Hof studeerde in haar geboorteland 

sociale wetenschappen. Als dertiger pakte ze, gedreven door liefhebberij, aan de Londense 

universiteit de studie Engels op.. Literatuur lag en ligt haar nauw aan het hart.  Ierse auteurs 

als Beckett en James Joyce behoren tot haar favorieten. Evenals Shakespeare, waarmee ze 

zich uiteindelijk specialiseerde. En nee, die liefdes van haar zijn niet strijdig met elkaar. 

 

Strijdtoneel 

Shakespeare zit als een spin in zijn web, omschrijft op’t Hof. Aan de hand van zijn werk, kun 

je alles terugvinden. Ze verhaalt aan het ontroerende tweetal in All that Fall van Beckett dat 

een – zeer moeizame – reis aflegt tussen trein en thuis. De straat als strijdtoneel van deze tijd, 

legt op’t Hof een verbinding tussen de in 1989 overleden Beckett en de zestiende- eeuwse 

Shakespeare – die via koningsdrama’s zijn strijden streed. In beider werk ziet op’t Hof 

heldendom terug. In een King Lear die, ontdaan van al zijn macht, zichzelf ontdekt. Maar ook 

in de personages van Beckett, omdat ze vastberaden hun weggetje blijven volgen. 

 Het is wat de literatuurliefhebber intrigeert, zoals ook  het geven van een stem aan mensen 

die het aan een stem ontbreekt meer en meer haar ding lijkt te worden. Tot twee keer toe trok 

de Sirjanslandse  de afgelopen paar jaar met een stuk van Shakespeare de straat op. Voor de 

rechtbank min Middelburg werd eind 2002 een scène uit De Koopman van Venetië 

opgevoerd, als protest tegen de dreigende uitzetting van een asielzoekergezin. Vorig jaar kon 

bij het Zierikzeesche gemeentehuis naar een bewerking van De getemde Feeks worden 

gekeken waarmee tegen de (personele) gang van zaken bij de Stichting Werkzaam werd 

geprotesteerd. Literatuur, of in brede zin kunst, als machtig instrument om jezelf te ontdekken 

en om de maatschappij om je heen te veranderen. Het is precies ook de stem die op’t Hof mee 

wil geven aan de toekomstige deelnemers van Space Station. Kunstzinnig bezig zijn op bazig 

van gelijkwaardigheid. “Want mensen kunnen toevallig een handicap hebben maar ze moeten 

niet tot een kenmerk van hun identiteit gereduceerd worden “, stelt de Ierse. Space Station is 

nog in voorbereiding. Op’t Hof hoopt de workshops nog dit jaar te kunnen beginnen. 

 


