
 

Adelheid Roosen en de Overstekers van Amsterdam 

Bewoners van Maastricht gezocht voor ‘De Oversteek Maastricht’ op 4 en 5 

April in Theater aan het Vrijthof   

Geraakt, door het ontbreken van grote delen van de bevolking, zowel als toeschouwer in het 

theater, als deelnemer aan het politieke forum, doet Adelheid Roosen een op 

zachtmoedigheid gebaseerd voorstel aan diverse schouwburgen en aan het publiek met ‘De 

Oversteek’. Zij wil haar ‘tweede huis’, de schouwburg, als openbaar gebouw ook werkelijk 

openen voor mensen die het niet snel betreden. Samen met 100 wijkbewoners uit 

Maastricht nemen wij voor twee dagen het Theater aan het Vrijthof over. Vandaar dat dit 

bericht jou bereikt. Wij zijn opzoek naar allerlei mensen uit de verschillenden wijken van 

Maastricht die samen met ons het Theater voor twee dagen willen ‘bezetten’ en willen 

veranderen in een buurthuis voor iedereen.  

Dan doen wij door ons op 4 en 5 april met jullie -honderd wijkbewoners van Maastricht- te 

nestelen rondom de voorstelling Dantons Dood van Toneelgroep Amsterdam en 

vertegenwoordigen wij waar het stuk in essentie om gaat: het volk. Als deelnemer ben je 

geen acteur of figurant, maar gewoon jezelf. Als de tekst van het toneelstuk gedaan is, rollen 

we onze matjes uit op het podium en maken we ons klaar voor de nacht. We delen verhalen, 

ondergaan ontmoetingen en worden in slaap gewiegd door een vertelling van de 

burgemeester en/of schouwburgdirecteur, om de volgende ochtend gezamenlijk te 

ontbijten met de medewerkers van het theater onder het motto: vrijheid - gelijkheid - 

broederschap. Kortom een onvergetelijke, revolutionaire ervaring! 

Dus wil jij mensen ontmoeten die je anders wellicht nooit was tegen gekomen en kom jij 

zelden tot nooit in Theater aan het Vrijthof? Wil jij het volk van jou stad vertegenwoordigen? 



En met ons een nieuw volk vormen? Geef je op bij mij, de Zina Roedel-Chef van Maastricht: 

Elisabeth Canisius. (0634358935 of elisabeth.canisius@zinaplatform.nl) 

Voordat wij daadwerkelijk in Theater aan het Vrijthof gaan slapen op 4 april, komen wij op 

zondag 30 maart samen om elkaar al een keer te ontmoeten en uitleg te geven over wat er 

precies gaat gebeuren op 4 en 5 april. 30 maart beginnen we om 13.30 tot 16.30 in Theater 

aan het Vrijthof. Je bent van harte uitgenodigd en bel of mail mij gerust voor meer 

informatie of kijk op www.zinaplatform.nl voor bijvoorbeeld het mooie artikel uit Vrij 

Nederland(http://www.zinaplatform.nl/wpcontent/uploads/2014/02/140208_vrij_nederlan

d.pdf) 

of een leuk videofragment van AT5 Cultuur in de Stad, waarin men op bezoek gaat bij de 

Amsterdamse Overstekers in de schouwburg, want de Oversteek vind in 7 steden door heel 

Nederland plaats. http://www.at5.nl/tv/in-de-stad/aflevering/13910 

Ik hoop je te mogen ontmoeten! 

Hartelijke Groet,  

Elisabeth Canisius 

 

Theater aan het Vrijthof directeur Hugo Haeghens te midden van een aantal Maastrichtse 

Overstekers  


