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Het jaar is nog maar net begonnen en er is al veel gebeurd in 
Oerol-land. Een wissel van algemeen directeur, een container- 
ramp die naast veel rotzooi ook inspiratie opleverde, een 
plekje op het eiland voor alle theatergroepen tijdens Oerol 
2019, een nieuwe website in de maak, een groeiend team 
en – last but not least – een nieuw campagnebeeld! Wij zijn 
er heel blij mee en genieten nu al van de nodige voorpret. 
Jullie ook?

Artistiek leider Kees Lesuis praat 
jullie in deze Vriendenkrant bij 
over zijn bezigheden en geeft 
alvast een kleine vooruitblik op 
het programma van dit jaar. 
We nemen jullie mee in de wereld 
van de nieuwe makers van Het 
Atelier en we laten zien hoe een 
containerramp als inspiratiebron 
kan dienen voor Oerol. Bijvoor-
beeld in het geval van de expeditie- 
projecten. 
Bestuurslid van de Vrienden van 
Oerol, Amarins Geveke, richt een 
persoonlijk woord aan de Vrienden, 
maar we laten ook de Vrienden zelf 
aan het woord. En tot slot bellen 
we met Marelie van Rongen en 
Siart Smit, onze oude en nieuwe 
algemeen directeur. 

Veel leesplezier!

We 
staan in 
de start-
blokken!

“Er is al veel 
gebeurd in 
Oerol-land.”

oerol.nl
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Met Suriname 
nog in het hoofd 
op doorreis naar 
Frankrijk

Verhalen over Suriname
Maar dat is niet de enige reden van zijn bezoek 
aan Suriname. Kees wil daarnaast onderzoeken 
hoe Suriname en Nederland op het gebied van 
theater en beeldende kunst in de toekomst 
(meer) kunnen samenwerken en uitwisselen. 
Met dat doel voor ogen reisde een groep ver-
tegenwoordigers uit het theaterveld rond 
Rudolphi Producties (het productiehuis 
van Theaterzaken Via Rudolphi) af naar het 

Zuid-Amerikaanse land. “Het interessante is 
dat Suriname en Nederland zowel de taal als  
de geschiedenis delen. Dat maakt het boeiend  
om te kijken hoe we via voorstellingen als 
‘Het verbrande huis’ de uitwisseling met 
kunstenaars en theatermakers kunnen  
versterken. 
Ook dit jaar staat er voor Oerol een nieuw 
project op de planning, namelijk dat van 
Helen Kamperveen, Jette Derlagen en  

schrijfster Esther Duysker, ook wel bekend 
als het team van Paramaribo-Texel (Oerol 2015, 
red.). Het idee is dat deze voorstelling met als 
werktitel ‘Decemberdagen’ na Oerol elders in 
Nederland speelt om daarna de oversteek te 
maken naar Suriname. Maar we zijn ook in 
gesprek over een uitwisseling van Surinaamse  
makers naar Nederland. Het moet een soort 
cirkel worden en dat proberen we samen 
vorm te geven.”

Hij is nog maar net terug uit Suriname 
wanneer we hem aan zijn jasje trek-
ken. Een paar dagen later vertrekt 
hij alweer naar Frankrijk. We hebben 
het over Kees Lesuis, artistiek leider 
van Oerol, die even bij ons aan-
schuift om een tipje van de sluier op 
te lichten over het programma van 
Oerol 2019. In Paramaribo heeft hij 
zeker niet stilgezeten. “Ik zit er nog 
vol van”, lacht Kees. “Bij aankomst 
reden we meteen naar het On Stage 
theater om de Surinaamse première 
bij te wonen van ‘Het verbrande huis’ 
van Bodil de la Parra. Dat was heel 
bijzonder, omdat het verhaal zich 
in Paramaribo afspeelt en in deze 
setting dus nog herkenbaarder was. 
Misschien hebben de Vrienden van 
Oerol deze prachtige voorstelling 
wel gezien bij de eerste vertoningen 
tijdens Oerol vorig jaar.”

tekst Floor Vuurboom 

beeld zie fotocredits in de bestandsnaam

Artistiek leider Kees Lesuis geeft tips voor Oerol 2019

“In dit project komt 
veel samen waar ik
enthousiast over ben.”

Aardappelbloed                Editor still: Emma Lesuis
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Experimentele 
producties laten 
Oerol bruisen!
Geef talentvolle 
makers een kans 
en steun Oerol 
met een periodieke 
bijdrage als Donateur. 
Onder het kopje 
‘Steun Oerol’ op onze 
website vind je het 
aanmeldformulier.

Aardappelbloed
Maar er zijn meer linkjes te leggen met  
Suriname, aldus Kees. Namelijk in de muzikale 
vertelvoorstelling van Emma Lesuis en Sebas 
van Olst genaamd: Aardappelbloed. Emma 
schrijft in deze korte live-documentaire een 
brief – in woord en beeld – aan Zaire, haar  
Surinaamse bet-bet-overgrootmoeder. 
Centraal hierin staat het onderzoek naar de 
vraag of Emma recht heeft op de plantage-
grond, waar haar voorouder onvrijwillig werk-
kracht heeft geleverd op de grond waar haar 
navelstreng is begraven. 
Gaandeweg het verhaal wordt de verzwegen  
geschiedenis die achter Zaire schuilt helder. 
In Aardappelbloed neemt Emma je mee op 
haar reis door het binnenland van Suriname, 
haar gedachten zijn hoorbaar en leiden je de 
weg. Het geheel wordt live ondersteund door de  
indringende klanken van de contrabas.

De puzzel
Terug naar Terschelling. Begin februari is elk 
jaar weer een mooi moment volgens Kees, 
omdat alle theatergroepen dan op het eiland 
zijn geweest en een speellocatie hebben uit- 
gekozen. “In het Oerol-kantoor hangt een kaart 
van Terschelling en daar zijn alle namen en 
locaties voor Oerol 2019 nu op aangegeven. 
Dat is altijd een ingewikkelde puzzel waarin 
Sabine Pater (programmacoördinator, red.), 
Ada Plinck (hoofd productie, red.) en ik nauw 
samenwerken. Tegelijkertijd ben ik nu alweer 
in gesprek met makers voor Oerol 2020. 
Inderdaad soms wat verwarrend ja, maar dat is 
altijd maar van korte duur, omdat we er met het 
hele team aan werken zodat ik me vervolgens  
op de grote lijnen kan richten.”

Woestijnjasmijntjes
Verschillende perspectieven: een thema dat 
veelzeggend is voor het programma van Oerol 
2019. “Veel makers experimenteren met mooie 
onderwerpen die over de wereld gaan en ver-
binden zich tegelijkertijd met het festival en 
het eiland van nu. Ook gaat men veelvuldig het 
gesprek aan met de bezoekers. Onderwerpen 
worden vanuit meerdere perspectieven bena-
derd en het verhaal van de ander wordt belicht. 
Je merkt dat de makers andere invalshoeken 
zoeken.” Kees noemt bijvoorbeeld George & Eran 
Producties. George Tobal en Eran Ben Michaël 
komen dit jaar terug naar Oerol met een geheel 
andere voorstelling dan bezoekers gewend 
zijn. “De voorstelling ‘Woestijnjasmijntjes’, 
die George en Eran ooit voor de theaterzaal 
hebben gemaakt, wordt nu naar locatie om-
gevormd. Dit is een familievoorstelling voor  
kinderen en volwassenen met een sprookjes-
achtig karakter, gemaakt vanuit het perspec-
tief van een kind. Hiermee krijgt het publiek 
een totaal andere en meer poëtische kant te 
zien van het duo. Wij kennen hen tot nu toe 
vooral van hun scherpe, humoristische en 
soms confronterende voorstellingen.”

Wij, de verdronkenen
Een andere voorstelling die in première gaat 
tijdens Oerol 2019, tot groot genoegen van 
Kees, is ‘Wij, de verdronkenen’. 
Het project is een samenwerking tussen  
het Vlaamse muziektheatergezelschap 
Walpurgis en muziektheatergroep BOT. 

 
“We kennen BOT natuurlijk van de beeldende 
voorstellingen met hun ingenieuze muziek-
machines, maar Walpurgis zouden we ook 
kunnen kennen van ‘Les noces’ (Oerol 2008, 
red.). Een enerverende voorstelling waarbij 
je als publiek werd uitgenodigd op een brui-
loft die zich ontpopte tot een groot muzikaal 
spektakel, inclusief operakoor, slagwerk en 
vier vleugels. Voor Oerol 2019 gaan ze iets 
heel anders doen, gebaseerd op het boek van 
de Deense schrijver Carsten Jensen. Zelf noe-
men ze het een maritieme opera voor twaalf 
solostemmen; ik zou het bestempelen als een 
mix van klassieke opera, locatietheater en 
objecttheater. Verhalen van zeevarende man-
nen van de achttiende eeuw tot na de Tweede  
Wereldoorlog staan centraal. In dit project 
komt veel samen waar ik enthousiast over ben. 
Wereldliteratuur bewerkt tot een nieuwe vorm 
van opera in het natuurlijke decor van zand, 
duinen, zee en wolkenluchten. 
Kortom: daar wil je onderdeel van zijn!”

Lost Tango
We blijven nog even in het muziektheater 
met het vijfde tipje van de sluier: komend jaar  
bestaat Via Berlin tien jaar en dat vieren ze met 
een speciale voorstelling op Oerol. “Dit is na-
tuurlijk ook een gezelschap waar we een hele 
innige band mee hebben. Ik denk nog steeds 
vaak aan de eerste keer dat ze bij ons kwamen 
met de prachtige voorstelling ‘Een mond vol 
zand’ in de duinen van Terschelling. Sindsdien 
hebben ze veel vaker tijdens Oerol bijzondere 
muziektheatervoorstellingen op locatie ge-
maakt. Zo ook voor Oerol 2019. Dit jaar maken 
ze de voorstelling ‘Lost Tango’, waar de tango 
en de tangomuziek een grote rol in spelen, 
maar waarin ook de beroemde bandoneonist 
Carel Kraayenhof en actrice Meral Polat - o.a. 
van de serie De luizenmoeder - een hoofdrol 
hebben. Ook hier kijk ik met veel plezier naar 
uit! Natuurlijk hebben we nog veel en veel 
meer, maar dat houd ik nog even onder de pet.”

Op verkenning in de Pyreneeën
Voor je het weet is het begin juni en maken 
alle groepen de oversteek naar Terschelling. 
Een ander moment waar Kees zich enorm op 
verheugt. “Dan is iedereen aanwezig en wordt 
er opgebouwd en gerepeteerd. De grote kick is 
dan natuurlijk dat alles wat bedacht en vorm-
gegeven is, werkelijkheid gaat worden. Vanuit 
de plannen herrijst al het moois.” Tot die tijd 
staan er nog genoeg andere uitdagingen op de 
planning. Op het moment dat we Kees spreken 
is een volgend treinticket dan ook alweer ge-
boekt. Naar Frankrijk dit keer. “Ik ga op ver-
kenning naar de Pyreneeën, naar Pronomade(s) 
(de Franse organisatie voor kunst in de publie-
ke ruimte, red.), waar ik gevraagd ben om in  
september een gastprogrammering te doen. 
De artistiek leider van Pronomade(s) heeft ons 
gevraagd om een programma samen te stellen 
dat een echte verbinding met het landschap 
aangaat, zoals we dat op Oerol vaak doen. Dat 
is een mooie opdracht waarmee we een aantal 
interessante theatermakers en kunstenaars uit 
het Oerol-programma op een andere wijze over 
het Europese voetlicht kunnen brengen.”

“In dit project komt 
veel samen waar ik
enthousiast over ben.”

George & Eran Worden Racisten (2018) Foto Moon Saris

BOT lek (2018) Foto Nichon Glerum

https://oerol.nl/steun-oerol/donateurs-van-oerol/
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Onder de paraplu van Het Atelier zijn drie nieuwe makers geselecteerd die een jaar lang onder zoek 
doen naar hun eigen theatertaal en hun visie op locatietheater op Terschelling (Oerol) en in de stedelijke 
context van Amsterdam-Noord (Over het IJ Festival). Het Atelier slaat dit jaar de handen ineen met drie 
partners in talentontwikkeling: Schweigman&, Kameroperahuis en De Nieuwe Oost. Elke nieuwe maker 
is verbonden aan één van deze partners. 

tekst Floor Vuurboom foto's Nichon Glerum

Nieuw talent in 
ontwikkeling

Maken op locatie
Atelier-makers Marinke Eijgenraam (Schweigman&), Warre Simons (Kameroperahuis) en Igor 
Vrebac (De Nieuwe Oost) worden vanuit Het Atelier begeleid door Antsje van der Zee en Maurice 
Bogaert. “Inmiddels hebben de makers hun speellocatie op Terschelling gevonden. De locaties 
worden tijdens Oerol 2019 gepresenteerd in een Atelier-route”, vertelt Antsje. “Ook dat is meteen 
onderdeel van hun onderzoek: hoe verhouden zij zich tot elkaar in de route? Ze laten niet alleen 
een voorstelling zien, maar hebben ook een ontmoeting met het publiek. Dat geeft het publiek 
aan de andere kant weer een inkijkje in hoe het is om nieuwe maker te zijn en om te werken op 
locatie. Want dat is wel het uitzonderlijke van Het Atelier; de nieuwe makers krijgen de kans 
zich te ontwikkelen in het maken op locatie. Zowel op Terschelling in een natuurlijke setting 
als op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.”  

De Ateliermakers 
zijn de toekomst van 
Oerol. Bouw mee aan 
deze toekomst door te 
doneren aan het Fonds 
Atelier Oerol. 
Het aanmeldformulier 
vind je op onze website 
onder het kopje ‘Steun 
Oerol’.

Marinke Eijgenraam is geen onbekende van Oerol. Met  
Schweigman& speelde ze als performer mee in de voorstellingen 
Wiek en Zweep. Inmiddels is ze ook een van de makers van het 
ontwikkelingstraject van Schweigman& en maakt ze deel uit 
van Het Atelier. "Het uitgangspunt voor mijn onderzoek is dat 
de focus wordt gelegd op het één worden met de omgeving en 
het opgaan in de ruimte om je heen. Ik stel in vraag wat de be-
lofte om 'met de poten in de aarde te gaan staan’ oproept. Hoe 
letterlijk werkt deze figuurlijke belofte? Op dit moment heb ik 
twee speellocaties in optie staan omdat ze elkaar conceptueel 
gezien versterken. Één op de dijk en één in het bos. Dit heeft 
veel invloed op mijn conceptontwikkeling. Wanneer iets prak-
tisch niet mogelijk blijkt, roept dit een hoop vragen op. Blijf ik 
bij mijn idee of ga ik concessies doen? Blijf ik bij het letterlijke 
gronden of moet ik door omstandigheden toch meer een filoso-
fische benadering tegemoet gaan?"

Warre Simons, afgestudeerd aan het Conservatorium van  
Amsterdam als componist, maakte bij Kameroperahuis en 
tijdens een residentie op Oerol in juni 2017 de performance 
‘What You Means To Me’. “Mijn onderzoek binnen Het Atelier is 
een voortzetting van deze voorstelling. Daarin stond de utopie  
centraal. Een verhaal zonder problemen, een soort constante 
staat van perfectie. Mijn onderzoeksvraag is: hoe vertellen wij 
verhalen en wat is de rol van problemen hierin? Tijdens Oerol 
zit ik in het bos, op een open plek waar de stammetjes van de 
gekapte bomen nog zichtbaar zijn. Dat geeft de plek een mix van 
iets natuurlijks, maar ook iets artificieels. In mijn onderzoek 
wil ik zoveel mogelijk toewerken naar een doorlopende voor-
stelling waarin ik onderzoek wat voor verhalen wij vertellen, in 
bijvoorbeeld boeken, films en toneel en hoe die zich verhouden 
tot de realiteit.”

Igor Vrebac is geboren in Bosnië-Herzegovina en opgegroeid 
in Nederland, waar hij verbonden is aan De Nieuwe Oost. Hij 
heeft al een aantal eigen voorstellingen op zijn naam staan en 
wil in zijn ontwikkelingstraject een uitgesproken performatieve  
manier van werken ontwerpen. Binnen Het Atelier doet hij on-
derzoek naar de sexappeal van Moeder Natuur. “Ik start met 
een titel waar vanuit ik aan het werk ga. Voor dit onderzoek 
werd dat ‘Evolution, baby’ waarin de seksuele aantrekkelijkheid 
van Moeder Natuur centraal staat. Ik ga in op het feit dat we 
door de evolutie heen onze verbinding met de seksuele kracht 
zijn kwijtgeraakt. Dat staat tegenover Moeder Natuur, die geen 
bewustzijn heeft, maar constant in beweging is en waar ik 
oneindige hofmakerij in zie. Daarom past mijn locatie in het 
bos van Terschelling ook heel goed, waar ik de bezoekers een  
immersieve ervaring wil geven. Ik denk er bijvoorbeeld nu over 
na om samen te werken met een componist en met parfumeurs, 
zodat andere zintuigen geprikkeld worden.”

Hoe gaat het met de makers van Het Atelier?

Partners in talentontwikkeling
De samenwerking tussen Het Atelier en de partners in talentontwikkeling is nieuw deze editie.  
Een groot voordeel volgens Antsje. “Het Atelier maakt in deze vorm onderdeel uit van het ont- 
wikkelingstraject van de maker onder de vleugels van hun productiehuis of gezelschap. 
Het mooie hiervan is dat het voor hen niet ophoudt na Oerol en Over het IJ Festival en ze niet in 
een gat vallen. Hun ontwikkeling wordt ook na Het Atelier nog verder begeleid.”

https://oerol.nl/content/uploads/2013/04/Lidmaatschap-Fonds-Atelier-Oerol-donateur.pdf
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M e i a
Meia is een Vriend van het eerste uur. 
Ze is al meer dan dertig jaar Vriend 
van Oerol en steunt het festival nog 
elk jaar met plezier. “Ik hoop altijd 
maar dat er mede door de Vrienden 
van Oerol steeds weer een mooi pro-
gramma gerealiseerd kan worden.” 
Aanmelden kon in de beginjaren van 
het festival nog niet met een eenvou-
dige klik. “Toen ik lid werd, was er 
nog geen sprake van internet. 
Op de laatste zaterdag van Oerol was er  
altijd een groot strandfeest. Daar 
hing dan een bus waar je een ingevuld  
formuliertje in kon stoppen en wat 
geld. Ik ging altijd graag naar Oerol 
en zo kon je op een eenvoudige wijze 
een bijdrage leveren aan het festival. 
Dat was toen mijn manier om Vriend 
te worden.”

tekst Charise Bakker

Oude 
Vriend 

vs 
Nieuwe 
Vriend

Verras iemand met 
de voordelen van de 
Vriendschap met Oerol. 
Geef een Vriendschap 
cadeau met onze 
Vriendencadeaubon. 
Informatie vind je op 
onze website onder het 
kopje ‘Steun Oerol’.

M a l u
Als Vriend van Oerol is de Leidse 
Malu een echte newbie. Dit wordt  
namelijk haar eerste jaar als Vriend. 
Ze werd geen Vriend tijdens een 
groots strandfeest op een zaterdag-
middag zoals Meia, maar via een 
online aanmelding. “Mijn partner 
komt al jaren op Oerol en hij is ook 
Vriend. Ik heb vorig jaar mijn eerste  
Oerol ervaring gehad en dat is me 
erg goed bevallen! 
Ik heb toen besloten om ook Vriend 
te worden en meldde me online aan.” 

Wat Malu het meest aanspreekt aan 
Oerol? “Oerol is voor mij het samen- 
komen op en genieten van het pracht- 
ige Terschelling, in combinatie met 
muziek en theater.” Genieten van 
Terschelling doen Malu en haar 
vriend niet alleen tijdens het festival. 
“Wij hebben een huisje op Terschel-
ling, daar brengen we elke zomer 

De combinatie van het eiland,  
de voorstellingen, de mensen en de 
sfeer; dat maakt Oerol voor Meia 
compleet. Of er veel veranderd is 
door de jaren heen? “Heel veel. Oerol 
is groter, drukker en georganiseer-
der geworden. Er is meer muziek, 
maar ik vind het jammer dat er geen 
poëtische circusjes en andere verras-
singen meer zijn. 
Als Vriend is er eigenlijk niet veel  
veranderd. Je maakt heel eenvoudig 
ieder jaar een vast bedrag over”, 
vertelt Meia.

Meia was de afgelopen twee jaar niet 
op Oerol, maar hoopt dit jaar weer 
te kunnen genieten van de gezellige 
festivalsfeer en het mooie eiland.

door. Daar hoort een jaarlijks bezoek 
- en een bijdrage - aan Oerol ook bij 
natuurlijk. Ik vind het belangrijk 
dat evenementen als Oerol blijven 
bestaan en draag hier dus graag mijn 
steentje aan bij.” 

Waar Malu vooral naar uitkijkt dit 
jaar? “Ik verheug me het meest op 
het ontdekken van nieuwe artiesten 
en talenten, heen en weer fietsen 
tussen de locaties en onverwachts 
extreem genieten van een optreden.”

(Advertentie)

Kamperen in een natuurlijke omgeving en je ecologische footprint zo klein mogelijk houden?

Rent-a-Tent & Breakfast

Boek nu via  oerol.nl/all-in  je favoriete verblijf bij BlueCAMP!

https://oerol.nl/steun-oerol/vrienden-cadeaubon/
http://oerol.nl/all-in
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Ik lag nog lekker in mijn mand toen een vrien-
din appte: “Mag ik met je mee in de auto?  
We moeten naar het strand, er zijn containers 
aangespoeld". Gelijk klaarwakker! Containers 
op het strand, gaaf! Snel! Heen! Kids in de  
kleren, auto starten en gaan. Aangekomen op 
het strand was het eigenlijk maar heel even 
leuk. Na 20 dezelfde beursjes, 100 lampen en 
heel veel kapotte troep, was al snel duidelijk dat 
we hier geen juttersgeluk aantroffen, maar een 
hele grote, vieze bende. In de dagen die volgden, 
trokken we een aantal conclusies. Ten eerste (en 
dat is pijnlijk): mensen produceren, vervoeren 
en gebruiken teveel spullen. En dan ook nog 
eens vaak onzinnige, goedkoop geproduceerde, 
plastic rommel. Maar goed, ook ik heb boter 
op mijn hoofd: wij gaan ook graag even langs 
de Action in Harlingen voor lekker goedkope 
knutselspullen. Die containerschepen varen 
daar natuurlijk gewoon omdat wij die spullen 
als consumenten denken nodig te hebben. Zou 
het een les kunnen zijn? Zullen we er iets van 
leren? Ik hoop het. Het is in elk geval fijn om te 

Die 
containers, 
dat zijn 
wij ook

Column 
bestuur Vriendenkrant

weten dat er vanuit de Oerol-organisatie steeds 
nagedacht wordt over hoe het festival duur- 
zamer kan, met minder afval.

De andere conclusie is fleuriger. We lieten ons 
namelijk ook van onze goede kant zien: zoveel 
vrijwillige opruimers zagen we op het strand! 
In anderhalve dag was alle zichtbare troep ver-
dwenen. Wat een inzet, wat kun je veel doen als je 
samenwerkt! En ook al hebben we geen idee wat 
er verder nog op ons afkomt uit de containers  
die nog in zee liggen, het is een hoopvolle ge-
dachte dat we als vrienden van het eiland en 
het waddengebied zoveel kunnen betekenen 
als we ons samen inzetten voor het goede doel.  
Een beetje zoals de Vrienden van Oerol.

Amarins Geveke 
Bestuurslid Vrienden van Oerol

Overblijfselen van de containerramp Foto Amarins Geveke

Opruimactie op het strand Foto Floor Vuurboom
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Het nieuwe jaar startte voor Terschelling niet zonder slag of stoot. Door de containerramp 
op zee lag het strand begin januari bezaaid met plastic troep, piepschuim en andere rotzooi.  
De vele opruimacties die op touw werden gezet, lieten zien hoezeer mensen begaan zijn 
met de natuur. Ons bewustzijn van het milieu en de wereld om ons heen lijkt vele maten 
groter dan enkele jaren geleden. Deze bewustwording is ook zichtbaar in de programmering 
van Oerol, onder andere in de expeditieprojecten. “Binnen de Expeditie spelen de makers 
veelvuldig in op dit milieubewustzijn”, vertelt creatief producent Marin de Boer. “Maar ook 
op de vraag hoe we beter om kunnen gaan met en beter kunnen zorgen voor de wereld. Een 
belangrijke missie van Oerol is een plek te creëren om dit soort vraagstukken te onderzoeken 
en erover in gesprek te gaan met het publiek.”

tekst Floor Vuurboom Foto: ‘Clams’ van Marco Barotti

De ark
Een voorbeeld hiervan is ‘Plan B’ van Studio B. 
Een project dat is ontstaan vanuit de samen-
werking met de Moholy-Nagy University of Art 
and Design in Boedapest (MOME). “Hongaarse 
studenten gaan voor hun master een project 
doen op Oerol waarin zij worden uitgedaagd 
om buiten de gangbare denkkaders te treden 
en te denken vanuit het experiment”, vertelt 
Marin. “Het idee is dat zij een grote ark gaan 
bouwen die op een van de hoogste punten van 
het eiland komt te staan, bij West-Terschelling. 
Het publiek krijgt de vraag welke spullen zij 
mee zouden nemen aan boord als het water 
zo hoog zou stijgen dat vluchten de enige optie 
is. Eigenlijk maken ze een soort evacuatie- 
plan voor Terschelling in het geval van een 
overstroming door de klimaatverandering.
Grappig genoeg wordt daarmee juist de nadruk 
gelegd op het materialisme en de gevolgen van 
de levensstijl van ons als mens.”

Clams
Een ander project dat inspeelt op klimaat- 
verandering en op de vervuiling van de oceaan 
is het project ‘Clams’ van Marco Barotti. 
Deze schelpen – of clams – komen op de dijk in  
Oosterend en hebben als doel de vervuilde stof-
fen die in de Waddenzee zwerven zichtbaar te 
maken voor het publiek. In de natuur blinken 
tweekleppige schelpdieren uit in het detecte-
ren van verontreinigende stoffen. 
Geïnspireerd door dit natuurlijke fenomeen, 
heeft Marco Barotti een site-specifieke audio- 
visuele installatie gemaakt die wordt getrig-
gerd door de waterkwaliteit. De schelpen zelf zijn  
gemaakt van gerecycled plastic uit verschillende  
afvalstromen. “Marco Barotti gebruikt een 
soort meetinstrument in zee dat verbonden is 
met de schelpen. Met dit instrument meet hij 
de waterkwaliteit en daarmee de hoeveelheid 
gifstoffen in het water. De schelpen reageren 
daarop door beweging en geluid. Hierdoor kan 
het publiek zien en horen hoe het werkelijk 
is gesteld met onze Waddenzee”, aldus Marin.

Geïnspireerd op het milieu

CLAMS van Marco Barotti 

Marco Barotti Foto Dieuwke van den Heuvel
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Hoe gaat het nu met…
Het is alweer drie maanden geleden dat we afscheid namen van Marelie van Rongen 
en Siart Smit verwelkomden als nieuwe algemeen directeur van Oerol. Hoog tijd voor een belletje. 
Hoe gaat het nu met hen?

tekst Floor Vuurboom foto's Alex Hamstra

We spreken Siart als hij net op de boot naar  
Harlingen is gestapt. Met een huis in Leeuwarden 
én op Terschelling reist hij vaak heen en weer. 
Iets wat hij met liefde doet. 
“Ik heb een mooie woonruimte bij Striep met 
een fantastisch uitzicht waar ik mee wakker 
word. Dat is heerlijk”, zegt Siart. 
“De weekenden wisselen we met ons gezin een 
beetje af, de ene keer op het eiland en de andere 
keer in Leeuwarden. Ook bij Oerol gaat het 
goed! Ik heb het gevoel dat ik steeds meer grip 
krijg en het klikt goed met het team dus dat 
geeft energie. Ook de afwisseling in het werk 
vind ik heel leuk. Ik maak soms best lange dagen, 
maar omdat die bestaan uit veel verschillende 
dingen vliegt de tijd voorbij.”

Marelie startte in januari bij De Toneelschuur 
in Haarlem, de stad waar ze onlangs met man 
en kind naartoe verhuisde. Op het moment 
dat we haar spreken is ze op wintersport, waar 
ze geniet van de natuur en de ruimte die ze zo 
mist aan haar tijd op het eiland. “Ik mis jullie 
horizon zo enorm!”, roept Marelie als eerste. 
“Het gaat heel goed met me hoor, maar man, 
wat heb ik moeten afkicken. Gelukkig kan 
ik uitkijken naar vakanties op Terschelling.  
En ik ga Oerol meemaken, als bezoeker dit 
keer. Bij De Toneelschuur gaat het erg goed. 
Het team is ontzettend warm en enthousiast 
en het leuke is dat ik nu drie avonden per 
week gastvrouw ben. Daardoor zie ik veel voor- 
stellingen en heb ik veel contact met het  
publiek. Ook leuk: ik kom hier vaak Vrienden 
van Oerol tegen en makers die ik ken van het 
festival.” 
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