
Jessa «Na mijn afstuderen heeft Het 
nieuwstedelijk - toen nog 
Braakland/ZheBilding - mij meteen in 
huis genomen. Het was een fijne plek 
met fijne mensen. Daarna heb ik een 
aantal voorstellingen meegespeeld, maar 
ze hebben mij ook losgelaten en mijn 
eigen ding laten doen. In 2014 heb ik 
hier Dagen Zonder Data gemaakt, en 
dat was een zalige ervaring, met Els 
Theunis die de dramaturgie deed, en 
Sara Verongen die me coachte.» 
«Het was dan ook de eerste en enige 
plek waar ik met dit project ben komen 
aankloppen. Nog steeds is het een huis 
van mensen, ook al hebben ze een 
ongelofelijk traject afgelegd. Het zijn 
makers die nieuwe verhalen willen 
vertellen. Verhalen van vandaag, gelinkt 
aan historische gebeurtenissen, maar 
ook aan de wereld waarin we willen 
leven. En de vorm van deze 
voorstelling, een mozaïek met audio en 
muziek, past bij dit huis.»  

“De wereld waarin we willen leven.” 
Het vertrekpunt voor deze 
voorstelling is het hiernamaals. 	
 
Jessa «Fons Feyaerts, een 
documentairemaker, heeft mij het boek 
SUM: Forty Tales from the Afterlives 
van David Eagleman gegeven. Veertig 
verhalen over het hiernamaals. Daar 
begon het mee. Ik vond het leuk hoe dat 
boek zo’n thema met humor en lichtheid 
benaderde. Rond het hiernamaals hangt 
heel veel fantasie - ook dat sprak mij 
aan. Maar vooral dat ons beeld van het 
hiernamaals zo mogelijk nog meer zegt 
over het leven nu.» 
«Het is geen gemakkelijk gesprek om 
aan te gaan. Zo had een oude, erg 
katholieke vrouw daar echt schroom 
voor. En een Chinese man had er nog 
nooit over gesproken, want in zijn 
cultuur is het een taboe, tot het een 
naaste overkomt. Maar eenmaal die 
grote stap gezet is, gaat een hele wereld 
open. Je komt iemand zijn leven binnen, 
zijn verbeelding, zijn waarden. Die 

ontmoeting gaat verder dan een simpel 
gesprek. Mijn centrale vraag was: 
“Welke herinnering wil je meenemen 
naar het hiernamaals?” Dan kom je heel 
dicht bij de essentie van een persoon. 
Voor je het wist, praatten we over 
zeiltochten over de Atlantische oceaan, 
of vertelde een vrouw hoe haar man 
veel te vroeg gestorven is, en nooit zijn 
oorlogsverhalen heeft kunnen 
neerschrijven. Het gaat van persoonlijke 
anekdotes tot reflecties op cultuur en 
religie.» 
 
In het Westen geloven we steeds 
minder in een hiernamaals. Eigenlijk 
leven we er nu al in. Omdat er geen 
land van melk en honing wacht, 
moeten we nu al maximaal leven. Ook 
over onze cultuur zegt het veel.  
 
Jessa «“There’s the rub,” denk ik dan. 
Hamlet wou niet sterven, want als hij 
stierf, ging hij naar een onbekend land. 
Ook wij maken die fout. We willen zo 
vol mogelijk en materialistisch leven, 
doen wat we graag doen, maar zo 
graven we ons eigen graf. Juist daardoor 
leven we niet nu. Naar dat evenwicht 
moeten we zoeken, en daar confronteert 
het maken van deze voorstelling mij 
mee.»  
«Ouder worden en dood gaan zijn een 
taboe. Maar je kan niet leven zonder 
dood. Juist door de eindigheid en 
vergankelijkheid te omarmen, krijgt het 
leven heel veel zin.»  	
 
Maar met die vergankelijkheid 
hebben we het altijd al moeilijk 
gehad. “There are three deaths”, 
schrijft Eagleman. “The first is when 
the body ceases to function. The 
second is when the body is consigned 
to the grave. The third is that moment, 
sometime in the future, when your 
name is spoken for the last time.” 
Willen we dat laatste allemaal niet zo 
lang mogelijk uitstellen? Een soort 
legacy achterlaten?  
 
Jessa «In mijn gesprekken komt dat 
zeker aan bod. Wat is je legacy? Zelf 
heb ik mij dat ook al afgevraagd.» 
«Als theatermaker ben je een 
vaandeldrager voor de vergankelijkheid. 
Theater bestaat alleen omdat het ooit 
niet meer bestaat. Hier en nu verhalen 
vertellen: dat is mijn legacy. En 
misschien plant je dan wel een zaadje, 

geef je iets door, maar het blijft niet 
zwart-op-wit bestaan als een bronzen 
beeld.» 
 
Een theaterstuk is geen 
grafmonument.  
 
 Jessa «Het is meer momentaal dan 
monumentaal.» 
 
Mooi gezegd.  
 
Jessa (lacht) «Dat wil ik met deze 
voorstelling bereiken. Dat mensen de 
zaal binnenkomen en deel uitmaken van 
een moment, dat ook afloopt.» 
 
Tegelijkertijd ben je ook gefascineerd 
door architectuur. Da’s toch bij 
uitstek een monumentale kunstvorm. 
Ben je in je stoutste dromen graag 
architect? 
 
Jessa «Nee, ik ben heel graag tijdelijk. 
Maar ik ben wel gefascineerd door iets 
wat langer blijft dan de mens. Het is ook 
een kunstvorm die ik niet goed ken. Wat 
bouwen wij toch allemaal? Waarom 
willen we gigantische graven om in 
opgeborgen te worden? Ook dat is die 
drang om iets achter te laten.» 
«In de voorstelling is het ook een 
tegengewicht. In de beeldtaal wil ik de 
fantasie van wat er in de muziek, tekst 
en audio gebeurt, contrasteren met iets 
heel concreet en materieel.» 
 
 

ontmoetingen 
 
Net als bij Dagen Zonder Data zijn 
ontmoetingen met anderen de 
grondstof van deze voorstelling. Je 
maakt geen fictie.  
 
Jessa «Ik heb een open blik, waardoor 
er heel veel binnenkomt. Wat iemand 
zegt, maar ook de muzikaliteit in een 
manier van spreken, of hoe iemand 
loopt. Dat kan mij allemaal zo 
ontroeren, en dat hoef ik dus niet te 
bedenken.»  
«Ik geniet van naar mensen te kijken, 
mensen tegen te komen. Via die 
ontmoetingen met anderen kom ik ook 
mezelf tegen. Ik sta op een kruispunt, en 
eigenlijk doe ik niets, maar toch gebeurt 
daar zoveel. Ik ben een schakel in een 
ketting, een figurant in het leven van 

anderen. En onderweg ontdek ik mijn 
eigen perspectief. Zo zie ik mijn rol als 
theatermaker.»  
 
Om die ontmoetingen naar het 
theater te vertalen, kies je voor audio.  
 
Jessa «Ik ben heel erg geïnteresseerd in 
wat mensen zeggen, maar ook hoe 
mensen iets zeggen. Hoe een atmosfeer 
klinkt. Hoe een taal klinkt. In het 
Italiaans klinkt iets anders dan in het 
Nederlands. Ik kan mijn voetstappen op 
een grindpad in Rwanda laten horen. 
Daarom maak ik theater en schrijf ik 
geen boek. Ik zoek ook naar beelden om 
die audio te begeleiden. In die zin ben ik 
een beetje een architect.»   
 
Die ontmoetingen heb je over de hele 
wereld gehad. Van Rwanda tot China 
en India. Ben je bewust gaan reizen? 
Wou je een kosmopolitisch verhaal 
vertellen? 
 
Jessa «Toen het zaadje voor dit project 
is geplant, had ik het geluk dat ik met 
een andere voorstelling toerde en dus al 
heel veel reisde.» 
«Ik heb altijd in een Westerse cultuur 
geleefd, maar plots gingen er deuren 
open. Daardoor beseft ik ook hoe 
dominant en bepalend het Westerse 
verhaal is. Door 9/11 (Jessa was die dag 
in New York, red.) was ik in contact met 
een Irakese theatermaker gekomen. Die 
dag was voor mij een kantelpunt. Wat 
was er aan de hand in het Midden-
Oosten? Die dag kwam de wereld 
binnen. En het hiernamaals is een heel 
mooi vertrekpunt om het verhaal van 
andere culturen te vertellen.» 
 
Hoe koos je met wie je sprak?  
 
Jessa «Heel intuïtief. In Indië ontmoette 
ik in een openluchttheater een vrouw en 
haar dochter. Ik wilde toen vooral met 
kinderen praten, omdat zij een 
onbeschreven blad zijn. Maar het was 
heel snel duidelijk dat die mama dat 
liever niet wilde, dus heb ik met de 
mama gepraat. Dat gesprek mondde uit 
in een daguitstap in Chennai (vroeger 
Madras geheten, in Zuidoost-Indië, 
red.). Ik denk dat ik intuïtief mensen 
zoek die ik graag wil ontmoeten. Het is 
ook een soort liefdesverklaring.» 
 
 

Welke ontmoeting blijft je het meeste 
bij? Wat was je grootste liefde? 
 
Jessa «Dat is echt heel moeilijk om te 
zeggen. Na elk gesprek had ik een coup 
de foudre. Al ben ik maar één keer echt 
verliefd geworden. Dat was in Italië. 
Plots voelde ik mij in een Tolstojaanse 
roman, honderd jaar terug in de tijd. 
Heel grappig, want als ik die opname 
luister, is dat gesprek juist heel concreet 
en reëel. Maar op het moment zelf 
dronk ik al die woorden, gedachten en 
fantasieën op. Na het interview liep ik 
door de straten van Bolsena als een 
soort Juliette. Ik moest mijn vriendin op 
het balkon roepen, want ik had geen 
sleutel. Ineens was ik in de veertiende 
eeuw.» 
 
 

huis perrekes 
 	
Met Steven De Bruyn, de muzikant 
met wie je deze voorstelling maakt, ga 
je op residentie in Huis Perrekes, een 
huis voor mensen met dementie. Ben 
je benieuwd hoe zij het hiernamaals 
zien? 
 
Jessa «Ik kijk daar naar uit, maar ben er 
ook een beetje bang voor. Ik heb zelf 
lang met mensen met dementie 
samengeleefd, en dat is geen 
gemakkelijk proces. Al zit er ook een 
bijzondere, meer non-verbale, muzikale 
dynamiek in dat contact. Dat ligt mij 
heel nauw aan het hart.» 
«Hun beeld van het hiernamaals is denk 
ik al heel bepaald. Mijn grootmoeder 
lag op sterven en was dement. Wij 
haalden de pastoor erbij, om het laatste 
sacrament toe te dienen. Hij kwam 
binnen, en ze schoot recht. Ze heeft nog 
een jaar geleefd. Een herrijzenis. Zo 
bepalend was die katholieke opvoeding 
voor haar, dat het zicht van een pastoor 
haar deed herleven.» 
 
Nog een laatste vraag. Welke 
herinnering zou je graag zelf 
meenemen naar het hiernamaals? 
 
Jessa «De ontmoeting. De verbinding 
met anderen. En als ik iemand bijzonder 
moet kiezen, dan toch mijn grootmoeder 
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