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T U S  S  E  N    D  E    R  E  G  E  L S  
Over hoe er tussen Marieke Ploeg, Mieke Koldewee en 
Helen van Dijk een kunstwerk tot stand kwam.  !
Voor Marieke begon het in de zomer van 2013. Op de 
camping op Bakkum las zij het in het boek van M. Moor, 
Tussen de Regels; Een esthetische beschouwing over 
geweld van organisatie. Een werk over organisatie, 
ambacht, grenzen, regels, ruimte en kunst. Marieke 
maakte naar aanleiding daarvan haar eerste borduurwerken 
op papier. In de maanden die volgden borduurde Marieke 
door en ontstond de serie ’Organisatie’. !
Voor Mieke begon het maanden later. Tijdens de leerplaats 
‘Tussen de regels’, werd gesproken over de naderende 
eindpresentatie. Elke deelnemer aan de leerplaats vertelt 
wat ze van plan is om te presenteren. Als Marieke vertelt 
dat ze graag een driedimensionaal, ruimtevullend 
borduurwerk wil maken, reageert Mieke onmiddellijk, ‘dan 
wil ik daar in dansen!’. 
Marieke en Mieke leggen hun nog onomlijnde plan voor aan 
de eigenaar van het bedrijvenpand Hooghiemstra en 
krijgen toestemming om een leegstaand atelier in het 
gebouw te gebruiken voor het project. Marieke gaat met 
verschillende soorten touw, wol en gereedschap aan de slag 
in het atelier. Ze probeert verschillende vormen uit, 
langzaam ontstaat een streng raster van kwetsbare rode 
draden tussen plafond en grond. !
Voor Helen begon het met een vraag van Mieke. Omdat 
dans een vluchtig medium is, zou Mieke het fijn vinden als 
haar dans op de een of andere manier duurzaam wordt 
vastgelegd. Ze vraagt Helen of ze interesse heeft om mee 
te doen aan het project. In een mail vertelt Mieke waar zij 
en Marieke mee bezig zijn en dat er geen budget is, en ook 
geen sprake van een zakelijke opdracht.  !
Helen, Mieke en Marieke hebben een kennismakingsgesprek 
in het atelier tussen de eerste draden. We spreken over het 
boek en over hoe we zelf dagelijks worstelen met grenzen 
en regels in ons werk en ons dagelijks leven. Grenzen en 
regels die we onszelf opleggen, grenzen die anderen ons 
opleggen en die we anderen opleggen.  
Ook bespreken we dat het niet om een opdracht aan Helen 
gaat. De uitnodiging van Mieke en Marieke aan Helen is om 
als gelijkwaardig zelfstandig kunstenaar mee te doen in het 
project. Helen voelt dat het klikt en vindt de openheid van 
het project aantrekkelijk. Ze accepteert de uitnodiging en 
stapt in.  !
De datum van de presentatie nadert snel en we prikken 
een datum om de dans uit te voeren en vast te leggen. 
Marieke is nog niet helemaal klaar en tevreden over haar 
werk, maar er is geen tijd meer. De opnames vinden plaats 
in de installatie van draden, voor zover die af is. Mieke 
improviseert zonder geluid haar dans. Helen beweegt met 
haar fotocamera klikkend om Mieke heen. Marieke kijkt 
vanaf de kant naar dit bijzondere duet. 
Na de eerste opname vertrekt Marieke. Mieke en Helen 
maken nog twee opnames waarbij Helen met andere 
opname-technieken experimenteert.  
Na de opnamedag werkt Helen een week lang non-stop aan 
het afmonteren van drie afzonderlijke animatiefilms. 
Marieke maakt ondertussen de installatie af zodat hij op de 
presentatiedag aan haar eigen maatstaven voldoet. !
Samen bekijken we de drie films. Meteen was duidelijk dat 
de eerste animatie ‘de film’ is. Samen luisteren we naar de 
muziek die Helen suggereert om onder de animatie te 
monteren. We vinden het prachtig en passend. Als ook nog 
blijkt dat een deel van de muziek ‘string-chaos’ heet, is er 
geen enkele twijfel meer. Helen vertelt dat de tweede 
film, een registratie, de film is die ze waarschijnlijk 
gemaakt zou hebben als het een opdracht was geweest. De 
derde animatiefilm is voor Helen persoonlijk het meest 
dierbaar; het meest passend in de stroom van haar eigen 
vrije werk.  
In deze bijeenkomst komen er vragen op tafel over geld en 
eigenaarschap. Moeten we onze investering in materiaal 
aan elkaar vergoeden? Wie is de eigenaar van het werk? En 
wat is precies het werk? Is het de installatie van draden, de 
dans, de film, of is het het hele proces? !
Helen monteert de muziek definitief onder de film. Op de 
dag van de presentatie, projecteren we de animatie in de 
installatie van Marieke.  !
Na de presentatie spreken we verder over de vragen rond 
het geld en het eigenaarschap. Het is geen eenvoudig 
gesprek. Gevoelens over disbalans in investering worden 
uitgesproken en onderzocht. We besluiten om uit te gaan 
van gelijkwaardigheid. Ieder neemt verantwoordelijkheid 
voor de eigen investeringen van tijd, aandacht en geld. Het 
proces èn het eindproduct is van ons alle drie. We zijn 
allen vrij om dit werk in de toekomst te gebruiken, met 
respect voor elkaars inzet en met vermelding van naam.  
Zo kan het doorstromen. 

Mariekes voorstel raakt aan Miekes 
verlangen om in een context te 
dansen. ’Met podiumdans voel ik me 
vaak zo los’, zegt Mieke. ‘Ik ben een 
locatiedanser. Een ruimte, 
bijvoorbeeld in een organisatie, roept 
iets op. Dat gevoel wil ik vertalen in 
mijn dans’. Het was niet zo dat Mieke 
heel doelbewust op zoek was naar 
een danscontext. Maar er was 
kennelijk wel een bron, en toen de 
situatie zich voordeed, sprong Mieke 
er meteen op in.

Even daarvoor hebben Helen en Mieke 
een kennismakingsgesprek gevoerd 
over mogelijke zakelijke 
samenwerking. In dit gesprek blijken 
er weinig aanknopingspunten voor 
samenwerking rond 
bedrijfsopdrachten, maar is Mieke wel 
geïntrigeerd door het vrije animatie-
werk van Helen waarin loslaten en 
beweging een belangrijke rol spelen. 

“Het thema is ’tussen de 
regels’, dus ook als het een 

opdracht was, zou het legitiem 
zijn om met de regels te 

spelen. Maar pas toen dat niet 
zo was, ontspande er iets” 

Mieke

          Mieke aan Helen 
Ik zou het mooi vinden als er een 
registratie van deze beweging in die 
ruimte komt en vroeg me af of jij het leuk 
en interessant vindt dat te doen. Om met 
jouw perspectief vast te leggen wat daar 
gebeurt. Waarvan ik nog helemaal niet 
kan zeggen hoe dat er concreet gaat 
uitzien. 

“We hebben niet veel gepraat. 
Geen schets gemaakt en er 

was veel vrijheid. Heel 
boeiend dat het eindresultaat 
zo mijn verhaal is geworden, 

maar ook dat van Mieke en van 
Helen. Dat vind ik waanzinnig 

intrigeren.”  
Marieke

Mieke vertelt achteraf:’Ik ben langer 
doorgegaan dan voor mijn werk nodig 
was. Helen wilde graag nog met een 
andere techniek fotograferen. Als  
improvisatiedanser ervoer ik de eerste 
keer als het meest intens. Daarna ging 
ik dingen herhalen… de intensiteit van 
de dans nam af. 

“Jonge kinderen spelen naast 
elkaar en niet per se met 

elkaar. Dat was het een beetje, 
we hebben naast elkaar, met 
respect voor elkaars werk, 
gespeeld en iets gemaakt.”  

Helen

“Criteria waar het werk aan 
moest voldoen hebben we niet 

gezamenlijk gemaakt. Die 
hebben we ieder zelf 

aangebracht.” 
Mieke

Naderhand geeft Marieke aan hoe 
lastig het is om te stoppen als je eigen 
werk maakt. ‘Je moet op een bepaald 
moment begrenzen. Denken ‘fuck it’ 
dan hangt dus niet de hele ruimte vol 
draadjes, dat was beter geweest, 
maar er is geen tijd en energie meer’.

Zowel Mieke, Marieke als Helen vinden 
deze opdracht-versie de minst 
aansprekende.

        Helen aan Marieke en Mieke 
Mooi toch, om te zien dat we alledrie zo’n 
sterke rol hebben gespeeld, zowel 
voorwaardenscheppend, als leidend én 
volgend. 
Het werkt nog wel even na. Het was en is 
een leerzaam proces, scheppen, 
samenwerken, jezelf tegenkomen, je weg 
vinden daarin...

Helen herkent in dit gesprek iets uit 
haar eigen experimenten om voorbij de 
regels van de fotografie te gaan. In 
haar vrije werk overtreedt ze bewust 
de regels van het vak om tot nieuwe 
verbeelding van beweging te komen.  
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http://www.twynstragudde.nl/boek/tussen-de-regels-een-esthetische-beschouwing-over-geweld-van-organisatie
http://www.twynstragudde.nl/blog/leerplaats-voor-organiseren-30
http://hooghiemstra.com/
http://vimeo.com/83725026
http://vimeo.com/83357931
http://vimeo.com/83360774
http://vimeo.com/81441438
http://vimeo.com/81441438
http://www.mariekeploeg.nl
http://www.miekekoldewee.nl
http://www.helenvandijk.nl
http://www.twynstragudde.nl/mensen/mieke-moor
http://www.twynstragudde.nl/boek/tussen-de-regels-een-esthetische-beschouwing-over-geweld-van-organisatie
http://www.twynstragudde.nl/blog/leerplaats-voor-organiseren-30
http://hooghiemstra.com/
http://vimeo.com/83725026
http://vimeo.com/83357931
http://vimeo.com/83360774

