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P R E FAC E

As a start for my thesis I began to combine thoughts on previous investigations. I 
researched a variety of subjects, and instead of supplement this archive, I wanted to 
structure and combine them. With the goal to structure thoughts and to make a link 
to the di!erent interests. During this period of study, I found that my interest kept 
on growing, to my feeling in every possible direction, and it would be a challenge to 
combine them.
For this thesis it would help me to keep all the basic interests and combine them. I 
could not do that in a plain text, my experience with previous essays is that I o"en 
lost my interest, somehow the text always became more important than the writing 
itself. Maybe this would be one of the major di!erences between the process of 
making art and the process of writing. While in writing you only deal with text and 
textual resources and to combine that to your art-practice which, at least for me, has 
a whole di!erent way of working.
For me the only way to bring the writing and art practice together would be to 
make the writing the art practice. With this direct way of working there would be 
less distinction between the two practices, and could the writing even work in a 
constructive way towards the art making.
I developed a mind map of most of my thoughts and interests, by mapping the 
subjects an underlying structure emerged. With using this form and only lines as 
a connection between subjects, it became a challenge to communicate the links to 
the reader. I came up with the idea of writing a play, in which I treat some of my 
subjects of interest. I processed subjects as; transformation, human surrounding and 
animal human relationships. Parallel to this play I wrote a text in which I re#ect on 
some of the research material that informed the rising of the play.
$e play has the duration of a one week period, the text I wrote to that is divided 
into seven days, starting with Saturday. $e text of each day would be a guideline to 
the development of that day, and would take place in the duration of one day, each 
day containing twenty-four hours.
$e theoretical texts are also divided in relation to the days of the week. Each day 

develops the building up of thoughts and ideas coming up in the play. $ey each 
have subheadings naming the area of interest. $is is followed by a conclusion, not 
in the classical sense, but a re#ection on what I experienced through researching 
this way.
I choose to write the play in Dutch, this decision was for me very logical because 
%rst of all Dutch is my mother tong and second I wrote about Dutch characters. $e 
theoretical text I choose to write in English because most of my resources are in 
English.
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SI T UAT I E  VA N  BU I T E NA F

Ergens in de buitenwijken van Almere staat een huis, een rijtjes huis, een huis als alle 
andere, in een straat, een straat als alle andere, in een buurt als alle andere, waarin 
mensen wonen als overal. 
In het huis met twee verdiepingen, een puntdakje en een voor en achtertuin, zijn 
nieuwe buren komen wonen. Twee nieuwe bewoners, van om en nabij dezelfde 
lee"ijd; Begin vij"ig. Later in de week komt er ook een wat jongere vrouw, van 
midden dertig inwonen. Een driehoeksverhouding die er een rare verstandshouding 
op nahoudt. Onde%nieerbaar voor de buitenwereld of de drie %guren familie zijn, een 
trio, of gewoon even goede vrienden die besloten hebben de leef-en woonruimte met 
elkaar te delen. Maar zoals de buren moeten weten, zijn het kleine huizen met maar 
twee extra kamers die als slaapkamer kunnen dienen, of ze moeten het zoldertje 
hebben verbouwd maar dat is een benauwende ruimte waar nog geen normaal mens 
zou kunnen slapen. 
De omgang met de rest van de buurt loopt niet echt soepel, ondanks dat er veel 
aandacht voor ze is, is er nog niet echt een gesprek gevloeid en niemand weet wat 
voor werk ze doen of waar ze voorheen hebben gewoond. Naarmate de week vordert 
beginnen de nieuwe buren zich steeds merkwaardig te gedragen, wat de maken lijkt 
te hebben met de jongste bewoonster. De jonge vrouw lijkt het oudere stel te geleiden 
in hun krankzinnigheid. 
Voor omwonenden is de situatie geheel ondoorzichtig en is hun positie in het geheel 
onduidelijk. 

$eo en Barbara Zweigman, beiden opgegroeid in Emmeloord, hebben elkaar in de 
zomer van 1978 op hun zestiende leren kennen in de plaatselijke kroeg “‘t Voorhuys”. 
Twee jaar later, op 21 juni 1980 zouden ze trouwen. Ze kregen kort daarna hun twee 
zoons, Peter, de oudste, en Christiaan, die beide dol zijn op voetbal maar hun passie 
niet konden delen met hun vader. 
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T H E O  Z W E I G M A N

Een timide man, een man die nooit hee" gedaan wat hij echt wilde en rust neemt 
voor het lezen van de krant op zondag. Zijn leven lang hee" $eo gewerkt als data-
verwerker voor een importeur van levensmiddelen uit Polen. $eo is een man die 
nooit het respect hee" gekregen, wat hij achtte van zijn omgeving.  
Gefrustreerd valt hij niet echt te noemen, met emoties is hij niet zo bekend, maar een 
zeker verdriet of droevigheid die de man altijd bij zich draagt is bepalend. $eo lacht 
zelden en hee" weinig vrienden, maar wat opmerkelijk is, is de zekerheid waarmee 
hij bepaalde dingen kan doen. Veel komt dat niet voor, maar de keer dat hij zeker 
wist dat hij met Barbara wilde trouwen was resoluut en toch zonder enige spijt, dat is 
$eo.

BA R BA R A  Z W E I G M A N

Barbara is, in tegenstelling tot $eo, een erg onzekere en waarachtig zenuwachtige 
vrouw. Haar manier om met deze eigenschap om te gaan, is om alles wat enigzins 
binnen haar controle zou kunnen vallen, ook daadwerkelijk te controleren, waarmee 
haar gedrag tot sommigen obsessief overkomt. Barbara is zich hier dan ook van 
bewust en probeert verwoed haar controle-dwang te beheersen, wat het in sommige 
situaties alleen maar erger maakt.
Babara is vervroegd gestopt met werken, ze draaide nachtdiensten bij de thuiszorg 
waardoor haar dag-nacht ritme de vrije loop nam en ze uiteindelijk besloot te 
stoppen met werken. 
Barbara hee" enkele hobbies maar allen beheerst ze, helaas, net niet goed genoeg, 
waar er voor haar dan ook weinig lol aan is. 

SI LV IA  B OK S T E DE

Silvia Bokstede is een jonge vrouw van rond de vijfendertig. Silvia hee" weinig 
a!ectie met mensen en is daarom veel met dieren bezig. Samen met haar zus hee" ze 
een dieren-oppas centrale opgezet. Hier is ze het grootste gedeelte van haar tijd mee 



10 11

bezig en je zou dus haast kunnen zeggen dat ze meer van het dierlijke brein weet dan 
van het menselijke. Een beetje wereldvreemd komt Silvia daarom ook wel over, maar 
verder hee" ze een rustig en zacht karakter en is niet snel van haar stuk gebracht.  
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S C R I P T

Een script voor het dagelijkse leven gedurende een week, een script met dialogen die 
voor niemand anders zijn dan voor de acteurs zelf, maar om in het spel te geloven 
noodzakelijk zijn. Geloof is in dit geval erg belangrijk, van de acteurs wordt het 
uiterste gevraagd, ze moeten “worden”. 
Het spel kent dan ook geen publiek, het publiek is, een toevallige passant, een 
buurman of de postbode. Niemand wordt op de hoogte gesteld van het feit dat 
het spel is, dus wordt in wezen spel “echt”, het fenomeen “echt”, “realiteit” en 
“toevalligheid” maakt dat het stuk, wordt, de spanning die hiermee gecreerd wordt is 
op dat moment, in die week, de realiteit.  

Het spel de realiteit maken is in het stuk van belang doordat de ervaring voor 
toeschouwer “publiek” optimaal wordt, de ervaring is direct. De toeschouwer wordt 
aangesproken op zijn/haar zelf, in plaats van een passieve houding aan te nemen 
(klassieke houding, plaats nemen op stoel etc..) is de toeschouwer een actieve %guur 
die participeert in het geheel en e!ect kan hebben op het plot, het plot moet zich dan 
ook #exibel kunnen verhouden met de, nog altijd aanwezige, realiteit.  
Het speelt zich af gedurende een week, in een huis wat normaliter leeg zou staan en 
wat dus tijdelijk bewoond wordt door de acteurs. Een huis in de buitenwijken van 
Almere.
Gedurende die week leven de acteurs in het huis en spelen hun rol continue. Van de 
acteurs wordt dag en nacht verwacht dat ze in hun rol blijven en door blijven spelen 
zonder publiek.  

P L OT

De personages heten $eo en Barbara Zweigman, ze zijn 31 jaar getrouwd en hebben 
hun leven gesleten in Emmeloord. $eo en Barbara hebben besloten in een huis in 
Almere te gaan wonen, sinds hun twee zoons, Chris en Peter, het huis uit zijn, een 
kleinere woning, iets wat ze altijd al wilden. Terwijl ze nog in de verhuistroep zitten, 
hee" $eo een besluit genomen, “Ze gaan het helemaal anders aanpakken”. $eo 
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wilt nog iets met zijn leven, hij wilt het leven anders gaan beleven, met andere ogen 
bekijken, met andere oren beluisteren, met een andere neus ruiken en alles anders 
proeven. Kortom, $eo hee" ondervonden dat je in dit leven als mens, je jezelf nog 
niet als een mens hoe" te gedragen en dat het daarmee is afgedaan. Nee, $eo wil 
meer, $eo gee" toe dat mens-zijn misschien wel het meest onbevredigend is, en dat 
te bese!en misschien wel het meest bevredigend is. $eo besluit “dier” te worden en 
neemt Barbara daarin mee, want $eo wil zijn herinzicht delen met degene met wie 
hij alles al deelde. Samen ondervinden ze de mogelijkheden en de onmogelijkheden 
en besluiten iemand in huis te halen die hen uiteindelijk zal begeleiden in de 
“mensen-wereld”. De eerste dagen beginnen ze geleidelijk in hun nieuwe huid te 
treden, ze ondervinden de dier-ervaringen, perspectieven en rolpatronen, hun 
vorige leven als mens compleet achter zich latend. De communicatie en dialogen 
worden steeds geringer totdat ze stranden in de zwijgzaamheid, met in die 
zwijgzaamheid alles behalve het menselijke zwijgen, $eo en Barbara hebben geleerd 
te communiceren zonder woorden, zonder menselijke taal. Des te beter begrijpen 
de twee elkaar, ze leren elkanders lichaamstaal te lezen, te voelen en te ruiken, zij 
hebben geen woorden meer nodig. 
De wereld om hen heen wordt in ene klein, ze zijn geen “wereldburger”, nee, ze 
leven in een huis in een wijk in Almere, verder komen ze niet, $eo en Barbara leren 
opnieuw de ervaring der dingen: 

“Het huis herontdekken als leefgebied met rare obstakels die een onduidelijke functie 
dienen. De woonkamer een oerwoud van dood hout, niet duidelijk nader te bepalen 
objecten, elektrisch geladen apparatuur en kunstmatig licht. Grote zachte objecten 
opgesteld in het midden of langs de grenzen van het oppervlak. Een ruimte met 
uitklapbare muren met daarachter vooraden met gereedschap en eetbare spullen, 
een ijzeren slang waar water uit stroomt die uitmond in een bak uitgehouwen uit een 
plateau. Een berg met hoekige inhammen, een daar boven te betreden vertrek met 
grote zachten hoekige objecten op pootjes en verticale ruimtes vol met sto!en en 
lappen. Een ander vertrek met een ovale vijver die droog staat maar volgelopen kan 
worden met water, een stoelvormig object met een gat in het midden, onderin een 
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laagje water.”

Ondanks dat $eo en Barbara zo een resolute beslissing hebben genomen zijn de 
twee niet krankzinnig, ze hebben hun plan met elkaar geevalueerd en besluiten 
iemand bij hun plan te betrekken, iemand die verstand hee" van zaken als het 
hunne. Ze besluiten te reageren op een “hondenoppas-in-eigen-huis-contact-
advertentie”, en krijgen het genoegen met een keurige dame van rond de vijfendertig, 
Silvia Bokstede. Silvia besluit met de twee in zee te gaan, wat dus inhoudt dat ze $eo 
en Barbara als niet-mensen, begeleid in de mensen-wereld. $eo en Barbara bese!en 
heel goed dat ze, ondanks hun innerlijke transformaties, nog altijd mens zijn en 
daarom nog steeds aan bepaalde conventies behoren te voldoen, als het dragen van 
kleding en je aan bepaalde menselijke restricties te houden. Silvia helpt hen hierbij, 
zij zal er voor zorgen dat ze niemand lastig vallen, dat ze aangekleed zijn en op tijd 
naar buiten gaan. 
Silvia echter, neemt steeds meer de touwtjes in handen. Haar gevoelens voor $eo 
kan ze, tot op zekere hoogte, ook niet meer onderdrukken. Tot Barbara haar emoties 
niet meer kan bedwingen en uit haar dieren-stulp kruipt om dit kenbaar te maken. 
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Z AT E R DAG

Rond een uur of elf in de ochtend, rijden de verhuisauto’s de straat in, Barbara en 
$eo waren al vooruit gereden en staan voor de open deur van hun dusver nog lege 
huis. Ze wachten tot de wagens bijna voor komen rijden, dan rent barbara door de 
voortuin en gee" met een gebaar aan dat de verhuizers goed zitten. Als de mannen 
beginnen met uitladen, verandert de sereniteit van het geduldige wachten in een 
wirwar van structuele handelingen en aanwijzingen. De, in totaal, vier verhuizers in 
schreeuwend gele pakken, blijven niet voor een geimproviseerd kopje ko&e. 

Zaterdag, $eo en Barbara, zijn net verhuisd, alle dozen staan nog onuitgepakt in 
de woonkamer, en de meeste  meubels zijn nog niet uitgepakt. Daarom zitten ze 
op geimproviseerd materiaal hun lunch weg te werken, er moet straks nog veel 
gebeuren.

$eo smeert een boterham met appelstroop en gee" die aan Barbara. 
Barbara: Je weet toch dat ik niet van appelstroop houd?[Pakt de boterham aan].
$eo: Vanaf nu gaan we het anders doen. [Meer tegen zichzelf dan tegen Barbara]
Barbara: Er moeten ook planten komen. Wil jij anders geen appelstroop, dat lust je 
toch zo graag? 
$eo: Vanaf nu lust ik geen appelstroop meer.
Barbara: He Tee, doe niet zo #auw, eet jij nu gewoon die boterham op, ik heb hier nu 
gewoon geen trek in. 
$eo pakt zwijgend de boterham aan die barbara voor zijn neus houdt, maar maakt 
geen aanstalte hem op te eten.
[Babara vervolgt] Ga jij straks anders even bij die buurman langs, kun je meteen even 
vragen over die plant in de tuin. 
[Stilte]
[Barbara vervolgt] Tee! Luister je wel?
$eo: Wat?
Barbara: Nou, ga je dat straks even doen?!

S AT U R DAY
(the human gait)

While the le! leg acts as the fulcrum, the right foot is raised from the ground 
with a coiling motion that starts at the heel and reaches the tip of the toes, which 
leave the ground last; the whole leg is now brought forward and the foot touches 
the ground with the heel. At this very instant, the le! foot - having ended its 
revolution and leaning only on the tip of the toes- leaves the ground; the le! leg 
is brought forward, gets closer to and then passes the right leg, and the le! foot 
touches the ground with the heel, while the right foot ends its own
revolution.
Gilles de la Tourette, Etudes cliniques et physiologiques sur la marche (Paris: 
Bureaux de Progress, 1886)

$e human gait is probably, the most common gesture in human behaviour. It is 
a gesture of transportation, a gesture an infant is to learn, probably, as one of the 
%rst. Gilles de la Tourette was the %rst to describe and register the human gait in 
a scienti%c setting. To read the documentation makes the reader distant from the 
gesture, it becomes an alienated movement. $e movement, the gesture, humans use 
every day, is looked at in an objective way. And realisation occurs, what happens if a 
human gets alienated from civilized human gesture? Is this human still humane and 
can he be accepted by society? $is question is probably best answered through a 
case study, noted approximately two hundred years ago.
Victor de l’Aveyron, a feral child being found in a forest in the rural district of 
Aveyron, southern France, in the summer of 1798. Totally naked and rebellion, the 
boy stayed in a local village near the place where he was found. When Jean Itard, 
(1774-1838) a young medical student, heard about the discovery of the “Wild Boy” 
he e!ectively adopted Victor into his home and published reports on his progress. 
From this moment Viktor became a case study, important for the Enlightenment 
debate about the di!erences between humans and other animals.
Constans-Saint-Esteve was the %rst to report on this case in January 1800, he was the 
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$eo mompelt wat onverstaanbaars en loopt de kamer uit, naar de buurman. 
Die middag zeggen ze niet veel meer tegen elkaar en zijn niet meer in dezelfde ruimte 
tot het avondeten. Om zes uur zitten ze aan tafel, die inmiddels geinstaleerd is, de 
tafel is gedekt met twee witte borden vork en mes, een vilter-kan met kraanwater, 
en een pan spaghetti met rooie saus. Zwijgend eten ze, ze zwijgen niet omdat ze 
wrok naar elkander hebben maar het is gewoon een zwijgen die je hebt als je zolang 
bij elkaar bent dat de behoe"e iets te zeggen steeds minder wordt, totdat het stil is. 
Alleen het gekletter van het bestek is hoorbaar en het gekauw van de taaie stukjes 
vlees in de rooie saus, die net iets te goed doorbakken zijn.
Halverwege zijn bord, schraapt $eo zijn keel.
$eo: Sander weet niets over die plant.
Barbara: Wie?
$eo: Die buurman.
Barbara: Oh.
Ze gaan verder met zwijgen en eten verder van hun half lege bord. 

$eo en barbara liggen in bed, hun nachtlampjes die op beide nachtkachtjes aan 
weerzijde van het bed staan, branden nog. Barbara leest een boek (de nieuwste 
bestseller) en $eo doet alsof hij slaapt. $eo zucht.
$eo: Barbara? 
Barbara: Hmm...
$eo: Ik wil je iets zeggen.
$eo friemelt wat aan het dekbed.
$eo: Ik wilde je dit al eerder zeggen, maar...
Barbara kijkt nu op van haar boek en kijkt $eo aandachtig aan.
Na een korte stilte vervolgt $eo.
$eo: Ik ben gestopt met werken en...
Barbara: Wat?! Hoe lang is dit al aan de gang? 
[stilte] [Barbara vervolgt]$eo! Geef antwoord!(..)
$eo:[Gaat verwoed recht op zitten]Nee! Wacht nou even, het is anders.[pauze]Laat 
het me uitleggen. Kijk, ik wilde het dit keer gewoon anders doen, en ik dacht, met 

commissioner for the district where the boy was found, and he noted;
“something extraordinary in his behaviour, which makes him seem close to the state 
of wild animals”.
$is case study shows how young children can decivilize when being excluded for 
a longer period of time from their social, human related, surrounding. What they 
found was a child with no ability to speak, no sense of human-morality; what they 
had appear to %nd, was a wild-child or feral-child. $e child still being human in his 
appearance had however on no level, sense of human behaviour. Not even one of the 
%rst things what a human infant’s cognitive brain is absorbing, namely the ability to 
walk on two limbs, had been developed. However, we should in all reason encounter 
that there could be a possibility that the enfant had been abandoned and that there 
could have been a reason to do so; f.e. a psychological or physical disorder. Which 
makes the case more di&cult to study?
$e only thing we can assure is that this was the state in which they found the child;
the estimated age of twelve, extremely %lthy and naked, covered with scars, neglected 
hair and nails, aggressive, namely a tendency to bite his opponents, not being able to 
walk up straight, not being able to speak.
If we could say that the child, when abandoned, was still in a upright and normal 
condition,
the child had developed a new way of being, or rather surviving. $e gait of the 
child was rather that of an animal then that of a human. For the child, in the sense 
of surviving, it was unnecessary to use only two limbs instead of four. $e child 
had adapted to his situation, to his surrounding and was able to live, and maybe 
you could say that the child was in the momentum of surviving, more animal than 
human. $e child had been disabled -in the sense of not being able to have human 
contact- by his surrounding.
When in 1970 “l’Enfant sauvage”, the dramatized story of Viktor l’Aveyron, by the 
French director François Tru!aut was released, a new feral child was discovered, 
kept in total isolation from the outside world. $is feral child named “Genie”, 
pseudonym for Susan M. Wiley. (born April 18, 1957), was a child being kept in total 
isolation. $is form of abuse, caused by her instable parents, ensured that Genie was 
handicapped by her surroundings. For years she only saw the inside of her bedroom, 
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die verhuizing enzo, komt het eigenlijk misschien wel goed uit. We hoeven het nu 
ook niet meer te doen voor de jongens, die zullen er geen last meer van hebben. En..
[wordt onderbroken] 
Barbara: In godesnaam, $eo! Waar heb je het over?
[$eo kucht]
$eo: [in zichzelf mompelend] Nou, dit is niet heel makkelijk. [naar Barbara] Kijk 
Barbara, ik wil het gewoon anders, vanaf nu. [Pauze] En daar bedoel ik mee..[wordt 
onderbroken]
Barbara: [venijnig] Ja, wat bedoel je daar nou mee?
$eo: Ik voel me niet lekker. Ik wil alleen maar aangeven dat, tja, dat ik niet meer wil 
zoals het ging, begrijp je?
[Barbara kijkt $eo geschokt aan] 
$eo: Oh nee, zo bedoel ik het niet. [pauze] Bar, ik hou van je, dat is het niet, echt 
niet. Het is alleen dat, ik mijn, ons leven anders zou willen beleven, niet als mens, zeg 
maar.
Barbara: Oh.
[stilte] Na wat woelen vallen Barbara en $eo eindelijk in slaap. 

containing a potty-chair, a bed, and a yellow raincoat. When, at the age of 20 months, 
the home doctor noted that Genie made slow progress and was probably slightly 
retarded. $e father locked Genie up in her room, tied her up to the potty-chair, not 
being able to come out till her rescue, at the age of thirteen. During Genie’s stay in 
her bedroom, she made none till little progress. Genie wasn’t able to speak, walk or 
communicate like a social human being. $e way Genie was bound to a chair in the 
%rst years of her life, made her move like a sort of di!erent creature. $e way she was 
moving, was as if she was still sitting on the chair. Of course to indicate that this was 
a severe case of abuse, the chair became part of Genie’s body-movement;
A bunny-like walk, with her hands up to her chest, and knees turned inwards. 
Slightly moving her feet from the ground in a sort of hop. Her arms bend in the 
air, as if not capable of lowering them. Her legs, slightly bended, as if she could not 
stretch them.
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Z ON DAG

Normaal slapen $eo en Barbara uit op zondag, maar deze zondag was anders. Vanaf 
het moment dat ze wakker worden, staan ze beiden zwijgzaam naast hun bed. $eo 
en Barbara hebben elkaar nog niet aangekeken en staan verlegen tegenover elkaar. 
$eo omdat hij hee" opgebiecht wat hem de afgelopen dagen hee" bezig gehouden 
en nog niet helemaal zeker is van de reactie van Barbara, en Barbara die half hee" 
ingestemd met de ideeen van $eo, staat ook te wankelen en is nog niet helemaal 
zeker van haar halve besluit. 
Na bijna eindeloos te hebben stilgestaan komen ze in beweging. Tegelijk als een 
dier dat hee" ontdekt dat de prooi hem hee" gezien, alleen is nog niet helemaal 
duidelijk wie van hen de prooi is. Barbara stui" naar de keuken toe en begint met het 
koken van de eieren voor het zondags-ontbijt. $eo maakt een iets relaxte indruk en 
verstopt zich met de krant op het toilet en wacht daar tot Barbara hem roept voor het 
ontbijt (de eerste gesproken woorden van die ochtend).
Barbara: Kom je?
Barbara zit al aan tafel als $eo van de wc komt. Hij gaat aan de gedekte kant 
tegenover haar zitten en neemt een slokje thee, dat al ietwat lauw is. 
Even houdt Barbara het vol niets te zeggen maar dan uiteindelijk haalt ze adem en 
begint een zin waarvan je van tevoren al weet dat deze in een vraag eindigt.
Barbara: $eo, even over wat je gister zei..[wordt onderbroken]
$eo: Bar, het komt goed.[pauze]
Ik moet alleen nog wat dingen regelen die..[pauze] we maken een lijstje, dat laat ik 
aan jou over, met dingen die er nog moeten gebeuren.
$eo kijkt Barbara aandachtig aan, hij probeert haar gezicht te lezen, maar zoveel 
vraagtekens staan er op Barbara’s voorhoofd, dat dit bijna een onmogelijke opgave is 
geworden. $eo probeert Barbara te kalmeren.
$eo: Weet je Bar, misschien is dit wel de beste beslissing die ik ooit heb genomen.
Barbara: Ik weet het niet $e, ik weet het gewoon niet.
$eo: Wat kan er fout gaan? We houden toch van elkaar?

SU N DAY
(question human surrounding as a place that con% nes movement)

“"e body stands between this fundamental distinction between subject and 
object, ambiguously existing as both.”
Merleau-Ponty, Maurice "e phenomenology of perception. London: Routledge; 
2006.

Merleau-Ponty describes in his book, $e phenomenology of perception, the double 
perspective on the human body, “to have” and “to be”. He suggests that there is a 
material body-object (corps objet, to have) and a body-subject (corps subject, to be). 
$e body-subject can experience with a personal identity, it conceives the world as an 
individual human. In a continuous mode of unconscious manner, the body-subject 
is involved in the surrounded world. $e surrounded world has for the body-subject 
the character of a signi%cance existence, considering everything this body interacts 
with, has a personal identi%ed meaning.
For this reason the human body-subject has an automatic attitude towards an object, 
a person can walk in to a room and is able to de%ne, unconsciously, every object of 
its function, or possible function. However, this could be changed when questioned 
the awareness of the meaning of the body towards the object. As long as a human is 
unconscious of his body, the human is the body, when awarenessconducts, changes 
“to be” however in “to have”.
$is notion is interesting to perceive in combination with the %ctional literature of 
Franz Ka'a. In his “Metamorphoses”, the leading character, Gregor Samsa, wakes up 
in total confusion, due the fact that he transformed into a huge insect. While Samsa 
is trying to get up, he noticed that he is lying on his back, where insects are not 
supposed to lie on their backs. However, this is the way Samsa went to bed the night 
before. Totally trapped in his human convictions, Samsa does not manage to get up 
from his bed.
Ka'a’s story implies to question human surrounding. $at there is a huge insect 
lying on top of a humane bed, does not mean that the insect is human. While the 
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Barbara zwijgt, en lijkt even bevroren. Dan staat ze op en begint met afruimen terwijl 
geen van beide ook maar een hap hebben genomen. Even laat $eo het toe, dan pakt 
hij Barbara bij haar pols als ze ook al de eitjes terug wilt nemen.
$eo: Bar, dit is zonde, ik heb best trek. 
Barbara gaat zwijgend zitten en begint zachtjes te huilen. $eo legt de eitjes terug en 
gaat achter Barbara staan, die met haar hoofd zo ver voorovergebogen zit, dat deze 
bijna in haar ontbijtbordje ligt. Zachtjes raakt $eo de schouders van Barbara aan.
$eo: Herinner je onze hondjes nog?[pauze]  
Barbara: Ik moest laatst aan ze denken. Hoe ik hun aanwezigheid zo kan missen.
Barbara droogt haar tranen aan het servet.
Barbara: Ja, het is jammer dat ze er niet meer bij zijn. Ik weet nog hoe Fredje altijd 
zo hard begon te bla!en als er iemand voor de deur stond, dat we praktisch geen bel 
nodig hadden. 
$eo en Barbara glimlachen.  
$eo gaat weer naar zijn plek en begint met eten. Barbara begint ook langzaam aan 
het ontbijt. Zo zwijgen ze verder en kijken elkaar af en toe even aan. 
Als de broodjes op zijn, staat Barbara op en begint opnieuw met afruimen en dit 
keer helpt $eo mee. Zwijgend brengen ze de bordjes naar de keuken en wassen ze 
zwijgend af. 
Als ze klaar zijn, spiltsen $eo en Barbara op. Barbara gaat een afgesprongen knoop 
aan de broek van $eo naaien en $eo gaat douchen. 

Als $eo onder de douche vandaan komt, hee" Barbara alle familie-videobanden uit 
de verhuisdozen gehaald. Af en toe stopt Barbara een videoband in de recorder en 
bekijkt deze even en maakt een notitie in een schri"je.  
Barbara kijkt op als ze $eo in de deuropening hoort. 
Barbara: Ik ben alles een beetje aan het ordenen dan wordt het wat overzichtelijker.
[Houdt een videoband op]op deze zijn Fred en Sjors heel goed zichtbaar.
$eo komt naast haar staan.
$eo: Mag ik eens zien?
Barbara reikt $eo de videoband aan en $eo stopt hem in de videorecorder. De hele 
middag en avond besteden ze aan het bekijken van de banden, en het ordenen ervan. 

insect is trying to rise from his bed to go to work, it does not wonder why it became 
an insect. But maybe there hides the methaphor; it became an insect because it was 
lying on top of a ‘bed’.
Of course Ka'a turns the situation around, by means of changing the subject; 
the reader is therefore able to question the subjects’ surroundings. If the leading 
character loses his humane features, the reader is able to question the human setting, 
through the eyes of a non-human. $e transformation is needed to clarify and 
criticize;
Due the transformation of the user of the furniture, makes that the furniture 
becomes useless in his direct environment. $e furniture transforms from devices for 
the easing life, into obstacles of total unusable functions. Actually the way humans 
live around these objects, not noticing them but, as a matter of speaking, obeying 
them, allowing them to transform the users movement. $is way of acceptance, this 
way of surrender, makes that a human loses every sense of “naturalness”.
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Na een snelle maaltijd van wat taosty’s valt $eo op de bank in slaap. Barbara zit 
naast hem nog aandachtig de video te bestuderen. $eo rolt zich op en kruipt dicht 
tegen Barbara aan. $eo maakt, voor Barbara, vreemde geluiden en smakt met zijn 
mond die een klein beetje open staat.  
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Barbara en $eo worden wakker in het middag uur. De televisie nog aan, met daarop 
rondspringende hondjes. Beiden liggen languit in de woonkamer. $eo ligt languit 
op de grond en Barbara op de bank in opgerolde postie. Beiden rekken zich vanuit 
hun liggende posities uitgebreid uit. En beginnen een geeuw-festijn, wat eindigt in 
een spel van de langste en luidste geeuw. Dan staan beiden met moeite op en begeven 
zich stij(es naar de eettafel waar de etensresten van hun vorige maaltijd staat.
$eo en Barbara spelen onderzoekend op hun twee benen wat het is om op twee 
benen bij de tafel te staan. Als onderbreking van hun onderzoek kijken ze elkaar 
aandachtig aan. Ze staan stil tegenover elkaar met de tafel tussen hen in. 
Barbara die eigenlijk in eerste insantie van plan was de etensresten op te ruimen om 
plaats te maken voor het ontbijt, ziet daar plotseling niet meer de noodzaak van in. 
Barbara gaat vanuit haar staande positie naar een zittende positie op de grond, $eo 
volgt, de tafel die zojuist nog tussen hen in stond, veranderd in ene in een kleine 
schuilplaats groot genoeg voor hen beide.
Samen kruipen ze onder de tafel en bestuderen hun nieuwe perspectief, landschap. 
Een tijd lang zitten ze dicht tegen elkaar aan, tot hun magen beginnen te rammelen 
en ze beiden begrijpen dat er iets gegeten moet worden. 
Het is als een ontdekkingsreis, eenmaal besloten hebbend dat er niet meer gehandeld 
wordt als mens. Het verplaatsings vermogen wordt creatief geprikkeld en bij alles wat 
gedaan wordt, verandert het proces om daar naar toe te werken.  
Nog een beetje schuw van de leefomgeving waar $eo en Barbara nog maar twee 
dagen verblijven, waar de geur nog vreemd is, en de geluiden nog onbekend zijn, 
blijven ze het liefst onder de tafel. Maar uiteindelijk verliest de angst van de honger 
en kruipt $eo onder de tafel vandaan, hij maakt zijn reis naar de keukenkastjes. 
Op inventieve wijze ontdekt hij het voedsel van alledag, hij ruikt en proe" zoals hij 
vergeten was te doen. Hij pakt alles wat hem aanstaat en duikt daarmee terug onder 
de tafel. Dankbaar eten beide.

M ON DAY
(human playing in his natural surrounding)

“Play is older than culture, for culture, however inadequately de%ned, always 
presupposes human society, and animals have not waited for man to teach them their 
playing.”
Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, 1938
Johan Huizinga [1872-1945] was a Dutch cultural historian; he searched for the 
play element in culture. Like in the citation above, Huizinga argues that play is older 
than culture and therefore the essence of play is close to animal behaviour. Huizinga 
claims that play is a non-material activity that play does not serve for a higher 
purpose more than for ‘fun’.
However play triggers the imagination and let human deal with reality in a %ctional 
way, although there are ‘rules’ the players should obey. $e rules indicate the outlines 
of the playing-%eld and whoever is not adhering them, is a!ecting the reality of the 
play. By applying these rules, a certain structure is arisen, this structure, according 
to Huizinga, creates order into an imperfect world and into the confusion of life it 
brings a temporary, limited perfection. Huizinga mentions that play has a tendency 
to be beautiful, that the qualities in play we recognize as aesthetic; rhythm and 
harmony;
“Mirth and grace adhere at the outset to the more primitive forms of play. In play the 
beauty of the human body in motion reaches its zenith. In its more developed forms 
it is saturated with rhythm and harmony, the noblest of aesthetic perception known 
to man.”
Within the game, there is a search for the perfection of the body movement. $e 
rules of daily life are not adhering and so the ‘play’ can be. When a human has le" 
his humanly limits behind, and merges in the rules of the play, the body movement 
reaches its altitude. Within every game, and within every play, di!erent rules can 
exist; therefore di!erences in body movement will occur. Play could therefore also 
have the function of questioning human surrounding in a daily-life setting. Since 
the playing %eld can only have existence when the rules are being obeyed, an equal 
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Op een gegeven moment staat $eo op, hij gaat op twee benen staan, kucht en gaat 
aan de tafel zitten waar Barbara nog onder zit. Na een tijdje zo gezeten te hebben, 
komt $eo tot zichzelf. 
$eo:[schor]Bar, zo kunnen we niet leven.[pauze]We hebben hulp nodig. 
Langzaam schui" Barbara een stoel opzij en kruipt onder de tafel vandaan. Ze gaat 
tegenover $eo zitten en kijkt hem schuin aan, alsof de zojuist gezegde woorden niet 
tot haar door dringen. Langzaam verdwijnt het dierlijke uit haar ogen. Schraapt haar 
keel.
Barbara:[zorgelijk] wat had je in gedachten? 
$eo: nou, misschien moeten we iemand in huis halen, gewoon, om te zorgen dat we 
niet vervuilen en...
Barbara kijkt $eo geschokt aan. 
[$eo vervolgt]Dit zijn dingen waar we rekening mee moeten houden. Nu zijn we 
dieren in de mensen-wereld en om dit vakkundig te kunnen bereiken, hebben we 
begeleiding nodig. 
Maar dit moet natuurlijk niet zomaar iemand zijn. Iemand met ervaring op dit 
gebied. 
Barbara: Trudi had het laatst over haar hondenoppas en(..)
$eo: een hondenoppas[gezicht veranderd van nieuwsgierigheid in ontzag]
$eo loopt de kamer uit. Barbara blij" verward achter.   
   
Barbara blij" aan tafel zitten en kijkt om zich heen, haast angstig. Het duurt een tijdje 
voordat $eo weer de kamer binnenloopt. $eo draagt stapels telefoonboeken en 
hee" allerlei bladwijzers tussen de bladzijdes gestopt. $eo legt de boeken op tafel en 
gaat op een stoel naast Barbara zitten, die nog steeds een beetje verdoofd is. 
$eo: kijk, ik heb wat bedrij(es gevonden die ons misschien kunnen helpen.  
$eo en Barbara buigen zich over de boeken en bestuderen de mogelijke opties naar 
de autonomie. 
Barbara: Deze hier lijkt wel een geschikte:
{laat artikel zien} 
$eo: Ik zal haar morgen in de ochtend bellen, of ze beschikbaar is. 
Barbara: En wat nu?  

reality arises from the intersubjective reality. $erefore the momentum of the game 
has the same importance as reality itself.
Unfortunately with the strict distinction between reality and play, rarely these body 
movements are occurring in daily life. It is even so that we lost every gesturecality, 
the more society lives from inside the brain, body movement merges into a minimal 
existence. $e Italian philosopher Agamben notes that we live in an age that has lost 
its gestures, when earlier the bourgeoisie was still %rmly in possession of its symbols, 
collapses to interiority and gives itself up to psychology. Which basically means that 
the Western human became more a body “subject” rather than a body “objet”. $is 
notion is a disaster for the gesturecality in human motion and the physical being in 
space. Giorgio Agamben notes in “Notes on gesture”;
“For a human beings who have lost every sense of naturalness, each single gesture 
becomes a destiny. And the more gestures lose their ease under the action of invisible 
powers, the more life becomes indecipherable.”
When play would become a normality, play would generate an enrichment of life and 
body movement. When one could choose the rules of its game, one could develop his 
body movement to conform to these rules and develop gestures to his own reality. 
Enrichment of surrounding due the playful eye one is looking with.
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$eo: Voor nu[pauze]zullen we zien hoe het gaat. Laten we het gewoon proberen.
Barbara zweigt en valt weer terug in de verwarde staat waar ze zojuist in verkeerde. 
$eo probeert contact met haar te krijgen maar niets lijkt te helpen. Plotseling besluit 
$eo weer onder de tafel te zitten, even lijkt Barbara het niet te merken, maar dan 
volgt ook zij. Na weer een tijd knus onder de tafel gezeten te hebben, hebben $eo 
en Barbara aspiraties om de woonkamer te verkennen. Met alle zintuigen maken ze 
kennis met hun nieuwe territorium, en ondervinden daar vreugde aan. Al spelenden 
op  handen en voeten maken ze een ontdekkingsreis, die alle angst lijkt weg te 
nemen. 
Door zo intensief en bewust bezig te zijn met hun leefgebied, worden $eo en 
Barbara al snel moe. Samen vinden ze een plekje om uit te rusten en vallen beiden in 
opgerolde positie op de grond bij de verwarming, in slaap. 

Om drie uur in de nacht wordt $eo wakker, de thermostaat moet in nachtstand 
geraakt zijn want $eo is stijf van de kou. Het halve duister van de woonkamer wordt 
bijgelicht door straat lantaarns. Af en toe komt er een late auto voorbij die de ruimte 
vult met zijn koplampen. Bij de eerstvolgende auto springt $eo op, kruipt naar het 
raam en begint te grommen. De grom die eerst nog menselijk aandoet, veranderd 
langzaam in een dierlijk geluid. Naarmate de grom aanhoudt veranderd $eo hem in 
een jank. Barbara wordt langzaam wakker en ziet $eo janken als een dier. Barbara 
raakt verward en angstig kruipt ze weg en gaat naar het slaapvertrek. Deze ruimte is 
nog redelijk nieuw voor Barbara en raakt ook in deze ruimte angstig. Snel springt ze 
op het bed en verschuilt zich onder de dekens, terwijl ze $eo in het andere vertrek 
nog hoort janken. 
Al snel antwoord Barbara op het gejank van $eo en samen beginnen ze een koor 
aan ongebruikelijke klanken. Dan stopt het geluid uit de woonkamer en hoort 
Barbara $eo naar boven komen, $eo kruipt tegen Barbara aan en zo vallen de twee 
weer in slaap. 
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$eo en Barbara worden wakker van de wekker die nog stond ingesteld op een 
doordeweeks leven. Het is zeven uur, het slaapvertrek is nog donker. 
Langzaam strompelen de twee naar de woonkamer, nog geen woord is er gesproken. 
Als met een kater strompelen ze door de vorige dag. Alle spullen hetzelfde, alleen 
staan de twee nu met twee benen tegenover de wereld van gisteren. 
Nadat ze alles in zich hebben opgenomen, nemen ze plaats aan de keukentafel, die nu 
bezaaid is met allerlei spullen, de etensresten van twee dagen geleden, de grote gele 
telefoonboeken, onder tafel de etensresten van gisteren. Nog niet helemaal zeker van 
hun positie besluiten $eo en Barbara toch maar aan tafel te gaan zitten. Van onder 
de tafel toveren ze het ontbijt tevoorschijn en beginnen hun diner. Na enige tijd staat 
$eo op en gaat douchen, Barbara volgt hem na enige tijd de badkamer in en gaat 
ook onder de douche staan met haar kleren nog aan. Samen staan ze zo onder de 
douche elkaar te wassen. 
Als $eo de kraan dicht draait, neemt hij een handoek en droogt zich af, Barbara 
bibberend van de kou in haar natte kleren achterlatend. 
Na enige tijd komt $eo aangekleed terug en haalt Barbara uit de douchecel. $eo 
trekt Barbara de natte kleren uit en droogt haar af, bindt de handdoek voor en brengt 
haar naar de slaapkamer om haar daar aan te kleden. 
Gewassen en gepoetst zitten ze bij de telefoon. $eo belt het nummer wat ze gisteren 
hadden uitgezocht.
$eo: Spreek ik met Silvia Bokstede?
Silvia: Daar spreekt u mee.
$eo: Hallo, ik ben $eo Zweigman, en ik wilde graag van uw diensten gebruik 
maken. Klopt het dat u in huis komt om dieren tijdens vakanties te verzorgen?
Silvia: Dat klopt. Om welke periode gaat het precies, dan kijk ik even met u mee in de 
agenda.
$eo: Nou eigenlijk zou per direct wel het beste uitkomen. 
Silvia: oh,[pauze] ok, even kijken hoor.[pauze]Ik denk dat dat wel moet lukken 

T U E SDAY
(the rules of play, play as reality, experience of reality)

As we play, we enter the playing%eld and obey the rules that obtain within this %eld. 
For the players there is no di&culty distinguishing the play from reality, better, in 
that sense play is part of reality. $e di&culty occurs when the rules and habits of the 
play mingle with reality ‘daily life’.
In the movie, $e Idiots (1998) of Lars Von Trier, there is a group of people who 
live as Idiots. $ey obey certain rules in a certain place. $ey live as a community 
together in a house and try to live both as idiots, they call it spasms, and they drop 
everything and become mental, as well as ‘normal’ intellectuals. $e group plays 
with the unspoken rule, they can change anytime and anywhere in ‘idiots’, therewith 
they play with the boundaries of reality and play. $eir mutual relationships are ones 
of unconditional trust, with their discussed rules they play in reality. And reality 
becomes amongst the members of the group a two-layered experience; the rules of 
play can be applied in every situation which makes it di&cult to distinguish ‘the real’.
However this behaviour becomes perilous when applied in the personal lives of the 
individual members of the group. Family members, friends and colleagues cannot 
accept this behaviour, and there the game ends, they crossed the boundaries of 
the playing %eld. It is as Huizinga claimed in his theory, the game needs a clear 
playing %eld otherwise to many in#uences from the outside ‘reality’, interfere in 
the game and that e!ects the authenticity of the game. Only till a certain extent 
play can interfere in reality, but when the border of the playing %eld is crossed, the 
distinction between reality and play becomes visible. When reality becomes play, 
in, for example Rhinoceros, human existence gets questioned. If the rules change 
of what we call reality, what becomes reality then? $e grid we always used to look 
through becomes useless, and new rules occur. In Rhinoceros (1959) a play by 
Eugène Ionesco, one by one inhabitants of a village are transforming into rhinoceros. 
First it is not clear that the rhino’s which are walking around are former people, 
but slowly everyone is changing into an animal, till the point comes that only one 
man is le". $is last human becomes insecure about being, he does not know with 
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meneer. Voor hoe lang gaat u precies weg? 
$eo: Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar is het mogelijk daar later nog 
afspraken over te maken?
Silvia: Ik zal kijken wat ik voor u kan doen meneer. Zal ik vandaag al naar u toe 
komen? 
$eo: Heel graag, bedankt.[gee" adres op]
Silvia: ok, u ziet me rond het middaguur verschijnen. Tot straks.
$eo: Tot straks, daag.
Legt de hoorn op de haak. 
$eo: Ik geloof dat het goed komt.
Staat op en gaat naast Barbara staan die ineengedoken op de bank zit.
$eo: Bar, het komt goed, echt!
Barbara gee" geen reactie. $eo maakt aanstalte de ruimte uit te lopen.
Barbara: Hoe ga je dit in hemelsnaam verklaren? Dat arme kind weet niet waaraan ze 
begint!
$eo: We vinden er wel iets op.
Barbara: Wij? Jij! Zul je bedoelen! 
$eo: Bar, we zitten hier samen in. Geloof me nou, het is de juiste beslissing.
Barbara zwijgt en $eo verlaat voor enkele uren de ruimte de ruimte. Barbara blij" 
op de bank zitten en laat af en toe een traan.
Deurbel gaat.
$eo komt naar de deur, Barbara staat naast hem. Ze openen de deur, een vrouw van 
midden dertig staat voor de deuropening. 
$eo: Ah, u bent zeker Silvia?[maakt gebaar]komt u verder.
Silvia: Hai, Silvia.[schudt $eo en daarna Barbara de hand]
$eo en Barbara laten Silvia binnen en laten haar even drentelen.
$eo: neem plaats[wijst naar stoel aan de tafel]
Silvia gaat zitten en schui" de troep op tafel aan de kant en legt haar tas erop. 
Silvia: Zo, dus u hee" gebeld? [kijkt $eo aan]
Barbara: Wilt u misschien wat ko&e? Of thee, dat heb ik ook?
Silvia: Nee, dank u.[richt zich tot $eo] Om wat voor dieren gaat het, meneer?
$eo slaat zijn ogen neer. 

certainty that his existence is reality. When you are the last man le", who will tell you 
you are a human? Even though Ionesco introduces “the choice”, he implies that the 
villagers choose to become animals and that the choice is depending on unknown 
reasons, that later in the piece become more accurate. When the %rst pioneers 
become rhino’s, a lot of people do not know that there is the choice to do so. When 
Ionesco implies that there is freedom in the decision of the transformation, a hidden 
innocent playfulness is suggested. $ere is no pressure and there is no obligatory to 
transform, the only trace of pressure could be the choice itself. ‘Am I joining in, or 
not?’ it is a question of participation to the game and then obeying the rules of it. 
When we would stand in the middle of the playing %eld but we would not play, both 
the authenticity of the game would be a!ected as our sense of reality, the happening 
would cause both in play as in reality a malfunction.
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Stilte. 
Silvia: Meneer? 
$eo reageert niet. 
Barbara loopt naar de woonruimte en gaat op haar knieen bij het raam zitten. Bij elke 
auto die voorbij komt laat ze een geluid horen en bij elke auto wordt dat geluid steeds 
heviger totdat het geluid niet meer menselijk aandoet. 
Silvia observeert de twee; $eo aan tafel met neergeslagen ogen en Barbara die 
jankend bij het raam zit. 
Opeens staat Silvia op, pakt haar tas van tafel en maakt aanstalte het huis te verlaten. 
$eo springt op en blokkeert de deur.
$eo: U kunt niet weggaan, we hebben hulp nodig. We kunnen dit niet alleen. 
Barbara kruipt uit haar rol. Nog steeds op haar knieen.
Silvia: Maar, ik weet niet of ik het begrijp.[pauze. Kijkt beiden aan, nu wat 
wanhopiger]. Wat willen jullie dat ik doe? 
Barbara: Silvia, toe nou. We hebben begeleiding nodig en (..)[wordt onderbroken]
Silvia: [wanhopig]Ik weet niet eens wie jullie zijn? Ik weet niet eens wat jullie willen? 
Wat willen jullie?!
$eo pakt Silvia bij de arm en brengt haar naar de bank. 
$eo: U moet kalmeren.
Barbara staat op en komt terug met een glaasje water. Silvia pakt het aan en drinkt het 
in een teug leeg. Silvia rilt en is lichtelijk buiten adem. 
$eo: Het is redelijk simpel. Mijn vrouw [wijst naar Barbara]en ik hebben een besluit 
genomen en[wordt onderbroken]
Silvia: wat voor besluit als ik vragen mag?
$eo maakt een gebaar naar Barbara die de video recorder aanzet. De twee hondjes 
springen door het beeld. 
$eo: Dit zijn Fred en Sjors.[pauze]Dit waren onze hondjes, ze zijn al een aantal jaren 
geleden overleden.
Zwijgend kijken alle drie een naar het beeld.
$eo: [op #uister toon] We hebben besloten onze hondjes te worden.
Een tijd kijken ze naar de beelden.
Silvia: En waar hebben jullie mij precies voor nodig?
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$eo: We kunnen dit niet alleen. Zonder oppas kunnen we nooit helemaal worden 
wie we willen zijn. We wilden jou vragen om, tja, om op te passen. 
Stilte.
Langzaam verplaatst Silvia zichzelf weer naar de keukentafel, en gaat zitten. 
Barbara en $eo blijven achter op de bank in de zitkamer, de televisie nog aan. Na 
een lange stilte begint $eo met spelen en lokt Barbara uit dit ook te doen. $eo en 
Barbara gedragen zich als honden tot de schemering valt.
Plotseling staat Silvia op. 
Silvia:[pakt haar spullen] Ik begin morgen. Ik ben er om negen uur.
$eo en Barbara staan op en strijken hun kleren glad. 
$eo:[schudt Silvia de hand]Heel %jn, tot dan!
Silvia: Tot dan!  
Glimlachend laten en $eo en Barbara Silvia uit. 
$eo: Ze doet het! 
Omhelst Barbara. Zo staan ze daar een tijdje, uiteindelijk barst Barbara in tranen uit. 
$eo wiegt haar.
$eo en Barbara zoeken hun eten voor die avond. Ze eten als beesten doen, pakken 
voedsel met hun handen en hun mond. Op de grond schrokken ze alles naar binnen 
en raken steeds verder de gene voorbij. 
Deze avond slapen ze weer opgerold bij de radiator. Dicht tegen elkaar aan.    
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Negen uur. De deurbel gaat. $eo wordt wakker en staat op om de deur open te 
doen. Silvia staat met een tas vol boodschappen voor de deur.
$eo: Silvia, kom verder. Je kunt meteen beginnen. 
$eo loopt op Barbara af die nog ligt te slapen en gaat erbij liggen, zo kruipt $eo 
weer in zijn rol. 
Silvia loopt naar binnen en gaat meteen naar de tafel toe, ze ruimt de boel op 
en zet ko&e. Ze maakt ontbijt klaar, een bordje op tafel en twee schoteltjes met 
hondenbrokjes onder de tafel. 
Silvia: $eeeeeoooooo!!!! Baaaaaarbaaaaaraaaaa!!!! komen jullie eten?
$eo en Barbara komen in beweging. Op handen en voeten maken ze weg naar de 
tafel. Silvia leest de krant en $eo en Barbara vermaken zich onder de tafel met de 
brokjes die ze vanaf het schoteltje met enkel hun mond kunnen eten. 
Na een poosje staat Silvia op. 
Silvia: Jullie moeten in bad stinkers![haalt haar neus op] Volgens mij zijn jullie al in 
geen dagen gwassen! 
Ze trekt $eo en Barbara onder de tafel vandaan en sleept ze mee naar de badkamer. 
Daar zet ze de twee met kleding en al onder de douche, wast hun haren en poetst hun 
tanden. Als ze klaar zijn fohnt Silvia hen beide droog. 
Silvia: We gaan wandelen. Het is lekker weer dus kunnen we naar het park. 
In de woonkamer doet Silvia hen tuigjes om en lopen ze de deur uit. Ze gaan de 
straat op. $eo probeert tegen elk paaltje aan te plassen maar Silvia houdt de pas 
erin. In het park mogen $eo en Barbara los en raken ze door het dollen heen, ze 
vermaken zich prima op het veld. Silvia gaat op een bankje zitten lezen terwijl $eo 
en Barbara rondrennen. $eo komt met een stok in zijn mond op Silvia af en legt 
deze voor haar voeten neer. Silvia pakt de stok op en gooit hem zo ver mogelijk. 
Silvia: Pak hem $eo!
$eo en Barbara rennen achter de stok aan en ditmaal hee" Barbara hem te pakken. 
Enthousiast brengt ze hem terug naar Silvia. $eo en Barbara bla!en als Silvia de 

W E DN E SDAY
(human relations in order to play, 

Otto Muhl)

Wiener Aktionist, Otto Muhl started in 1972 the living and working commune as the 
AA- Kommune or AAO (Aktions-analytische Organisation bewusster Lebenspraxis), 
“Friedrichshof ” as a social experiment. $e experiment consisted out of an anti- 
materialistic attitude, collective ownership and Freudian therapy (Aktion-analysis). 
Couple relationships (“Zweierbeziehung”) and the nuclear family (“Kleinfamilie”) 
was abolished and had to be interchanged for sexual freedom.
$e sexual freedom was representive for freedom itself, you were not being owned 
by anyone and later the children would not be owned by anyone, but they would be 
part of the commune. For a while this was their way of living, but soon the commune 
started to grow and hundreds of people would be part of it. Without any hierarchy 
and without any social control from outside the commune, the commune started to 
invent their own rules based on their own importance. It was already clear from the 
beginning that Otto Muhl was the leader, mostly for the very basic reason, that he 
was older than the other members. Later when the group would grow, Muhl became 
“the great leader” and the social hierarchy was determined, everyone close to Muhl 
was standing high on the ladder of the hierarchy and this position had mostly to 
do with the sexual preferences of Muhl. Women would surround him and other 
man would chase a"er the woman high in the hierarchy to climb this social ladder 
themselves. Within the commune Otto Muhl would do therapeutic sessions (Aktion-
analysis), in these sessions he would try to let a member forget all conventions and 
all social structures that could become an obstacle in this commune. In the %lm 
Sweet Movie (1974) by the Yugoslavian director Du)an Makavejev, two women are 
being followed: a Canadian beauty queen, who represents a modern commodity 
culture, and a captain aboard a ship laden with candy and sugar, who is a failed 
communist revolutionary. In the story the Canadian beauty queen is adopted into 
the Friedrichshof artist commune, where she %nds a!ectionate care. $e commune 
practices some liberating sessions, where a member, with the assistance of the others, 
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stok hoog houdt om hem weer te kunnen gooien. Dit apporteerspel gaat oeverloos 
door totdat Silvia besluit weer op huis aan te gaan.
Silvia: $eeeeeoooooo!!!! Baaaaaarbaaaaaraaaaa!!![#uit op haar vingers] kom we 
gaan!
$eo en Barbara komen aangesneld en Silvia doet hen de tuigjes weer om. Samen 
lopen ze weer terug. 
Eenmaal thuis gaat Silvia koken en liggen $eo en Barbara bij de radiator. Als het 
eten klaar is roept Silvia hen.
Silvia: $eeeeeoooooo, baaaaaarbaaaaaraaaaa![hoge stem]Kom dan, goed zo.
$eo en Barbara krijgen onder de tafel hondenvoedsel uit blik en Silvia hee" voor 
zichzelf een risotto gemaakt. Als alles op is, zet Silvia de televisie aan op het avond 
journaal. $eo en Barbara komen bij Silvia op de bank, en Silvia neemt $eo op 
schoot. Ze aait $eo. Als het journaal afgelopen is staat Silvia op om de afwas te 
doen, als die klaar is, is het bedtijd. 
Silvia: $eeeeeoooooo baaaaaarbaaaaaraaaaa!!! Tanden poetsen! 
$eo en Barbara komen aan gesneld en gaan voor de wasbak klaarstaan. Silvia komt 
eraan en poetst hen een voor een de tanden. Daarna trekt ze hen pyjama’s aan en laat 
hen in de woonkamer. Dan poetst Silvia haar eigen tanden, en gaat naar bed. In bed 
leest Silvia de roman die Barbara voor haar transformatie aan het lezen was.

goes through a (re)birth experience, cries, urinates and defecates like a baby, while 
the others are cleaning and pampering him. $is particular scene from the movie 
is not a scene which is directed, the scene shows a regular session from within the 
commune and shows the playfulness in which it happened. $ese liberating sessions 
would a!ect the commune members’ behaviour; they stood closer to themselves and 
were forced to communicate their feelings.
In the commune children would get born, and when they reached the age of getting 
educated, a new problem occurred; money. Since the commune was build on a self-
reliant system, no money was being made out of it. $e children needed a school 
and education; therefore money had to be earned. $is would be the %rst occasion 
where the commune needed the ‘outside’ and this would also be the beginning of the 
shattering of the commune. $ere would be a division of workers and pro%teers. $e 
workers had an interesting experience, when they entered the business world, they 
started for example as telephone salesmen and they found out they could easily make 
money. Because they were part of a commune and because they could overlook the 
‘outside’ world with di!erent eyes, they could succeed, and became quite successful. 
When the workers le" the commune to work, they le" the playing %eld and they had 
to coop with the normal system. Nobody on the working #oor was allowed to know 
that they were part of a commune and therefore the workers were walking around 
with a secret; the secret of the game. $e real world became for the commune-
members, the playing %eld and their commune-world the reality.
If we showed the commune in the context of ‘play’, a certain structure is occurring. 
$e commune would be the physical playing %eld, and bene%t its own rules outside 
from society, outside the ‘real world’. $is also meant that society itself could not 
control this commune, and on top of that, a"er some years, the commune got 
physically closed o!, using a big wall surrounding the terrain.
And with Otto Muhl using his own found therapy, the reality the rest of the world 
lives in, became surreal. It is therefore also not a big surprise that eventually the 
commune members were breaking the law, and a scandal occurred (Otto Muhl was 
embroiled in a sex scandal and was prisonned for seven years). $e rules of the game 
were interfering with the law of Austria and there a clear division between reality and 
play was being made.
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D ON DE R DAG

Al vroeg staan $eo en Barbara aan het bed van Silvia, $eo likt Silvia’s hand en 
Barbara springt op het bed. 
Silvia: Hey, gatverderrie![gooit Barbara van het bed]
Barbara landt op de grond en gaat in een hoekje zitten. $eo komt bij haar.
Silvia:[hoge stem] sorry, ohw sorrysorrysorry. Liet ik je schrikken?[aait Barbara door 
haar haren]Kom we gaan ontbijt maken. 
Samen lopen ze naar de woonkamer en Silvia maakt het ontbijt terwijl $eo en 
Barbara zich vermaken met een oude krant. Als de krant aan #arden is gaan $eo 
en Barbara zeuren om de zak met brokjes, als Silvia hen uiteindelijk twee bakjes 
voorschotelt vallen $eo en Barbara aan en eten ze alles in een keer op. Dan gaan ze 
in de woonkamer op de bank dikbuiken. Silvia eet rustig haar ontbijt aan tafel op. 
Eenmaal uitgegeten neemt ze $eo en Barbara mee om onder de douche te doen en 
hun tanden te poetsen. Nadat Silvia $eo en Barbara hee" droog gefohnt, stapt Silvia 
zelf onder de douche. 
$eo en Barbara gaan bij de deur janken totdat Silvia onder de douch vandaan komt. 
$eo neemt de tuigjes in zijn mond en rent op Silvia af, Silvia, nu half aangekleed, 
wordt overdonderd door $eo. 
Silvia:[lachend] Rustig $eo! Rustig! Ga eens zitten! Zit! En blijf. Blijf.
$eo gaat zitten en begint op de tuigjes te kauwen. Nu komt Barbara ook de kamer 
binnen en gaat naast $eo zitten. Als Silvia klaar is met aankleden doet ze $eo en 
Barbara de tuigjes om en neemt ze mee naar buiten. 
Op straat ruikt $eo aan alle paaltjes en alle honden die voorbij komen krijgen zijn 
interesse. Als Silvia halt houdt, zodat $eo en Barbara even met de voorbijgaande 
honden kennis kunnen maken, snu!elt $eo aan de achterwerken van andere 
honden. Barbara daarentegen, is wat terughoudender en blij" liever op een afstandje 
en af en toe bla" ze een paar keer. 
Eenmaal in het park, laat Silvia een nieuw speeltje zien; een tennisbal.
Silvia: Kijk eens wat het vrouwtje hee", kijk eens? 

T H U R SDAY
($e rules of the game, the supervisor)

In the story of Roald Dahl, William and Mary, William and Mary are a married 
couple for decades, when William becomes very ill. At a certain point William gets 
a visit from his friend, who is an experimental doctor and this friend wants, when 
William’ s body has deceased, to keep his brains alive. When William agrees to this 
o!er, it happened that William’s brains, plus one eye, ends up in a bowl of liquid. 
$ey install William in his former living room to continue his life with Mary.
To go back to Merleau-Ponty, who introduced the body subject and body objet; 
in the story of William and Mary these got separated. William thought to have 
absolute freedom if he would have no body, the freedom of no bodily limitations, 
not being mortal. $is utopian freedom becomes in Roald Dahl’s own macabre way, 
a punishment in which there is no way out, locked away in the prison of the lives 
of physically abled-people. $erefore Dahl plays with the satire of the utopian ideas 
mankind invented, he is not afraid to show how men is thinking the physical and the 
mental as separated.
$ere is nothing le" but the remains of our existence, the brain, the mind, and the 
body objet changes in the body subject. But what is awareness without having the 
experience of the body to con%rm it? $e surrounded reality we life in makes our 
bodies into beings, men con%rms to his direct surrounding and this interaction 
creates being. Michel de Certeau (1925-1986) combined history, psychoanalysis, 
philosophy, and the social sciences. In his book “$e Practice of everyday Life”, de 
Certeau implies that everyday life is distinctive from other practices of daily existence 
because it is repetitive and unconscious. Comparable with the theory of Merleau-
Ponty is that Merleau-Ponty also compares the body objet with the unconscious 
manner in which it is used. Even so that men do not have a conscious over the body 
objet, unless they are confronted. $e everyday life in confrontation with the body 
objet;
“Is there a limit to the machinery by which a society represents itself in living beings 
and makes them its representations? Where does the disciplinary apparatus end that 
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Silvia houdt de tennisbal op. Als $eo en Barbara opkijken, gooit Silvia de bal het 
veld op. $eo en Barbara rennen er in hun volle enthousiasme achteraan. 
Silvia: Goed zo!
Nog een paar keer gaat dat zo goed, totdat de bal het water in valt. Even aarzelt $eo, 
maar als hij ziet dat er een andere hond achter zijn nieuwe speeltje aan duikt, springt 
hij ook het water in. Barbara blij" bla!end aan de kant. Als $eo doorweekt het water 
uit komt met de bal in zijn mond, schudt hij het water van zich af en rent op Silvia af.
Silvia: Nee, he! $eo! Je bent helemaal doorweekt!
Barbara is de bosjes ingegaan om een plas te doen.
Silvia: Baaaarbaaaaaaaraaaaaa! [#uit op haar vingers]Kom dan! 
Als Barbara uit de bosjes komt, doet Silvia hen beide de tuigjes weer om en gaan ze 
naar huis. 
$uis, gaat Silvia met $eo naar de badkamer en doet de deur op slot, Barbara is 
alleen in de woonkamer. 
In de badkamer kleed Silvia $eo uit zijn natte kleren en zet hem onder een warme 
douche. Silvia observeert $eo. Even later wast ze zijn haren.
In de woonkamer hee" Barbara het gezien op de bank. Barbara kauwt en krast op de 
bank.
Silvia en $eo komen de douche uit. $eo is naakt.
Silvia: Barbara! [gee" Barbara een duw].
Barbara bijt naar Silvia. $eo bla" naar Barbara. Silvia brengt  Barbara naar de kast. 
Doet Barbara erin.
Silvia: Zo, ga jij maar even a'oelen![sluit de kast]
Barbara jankt en krast tegen de kastdeur. Silvia legt een kleed over de kapotte bank 
daarna gaan $eo en Silvia op de bank zitten. Silvia leest Barbara’s boek en $eo zit 
nog altijd naakt op haar schoot.
Een uur later kleed Silvia $eo weer zijn opgedroogde kleren aan en opent de kast 
om Barbara er uit te laten.
Silvia: Ik hoop dat je hiervan geleerd hebt. 
Barbara loopt langs haar heen de kamer in en gaat naast $eo zitten. Silvia loopt de 
keuken in om eten te bereiden. $eo en Barbara spelen met de natte tennisbal in de 
woonkamer. Totdat beiden honger krijgen en bij hun etensbakkjes gaan janken. Silvia 

displaces and corrects, ads or removes things from these bodies, malleable under 
the instrumentation of so many laws? To tell the truth, they become bodies only by 
con%rming to these codes.”
As de Certeau puts it, the codes, which go simply back to the way we handle our 
bodies to con%rm to certain social structures, as the way men wears clothes, cuts hair, 
shaves etc., makes the human bodies beings. $is part of being is distorted when only 
the brain is participating in the existence; it is evident that everything the human 
made or does is related to the human body. William became part of a di!erent reality, 
with his mind, actual brains, being the body objet; William was no longer able to 
relate to human reality. Stronger was that human reality could not relate to William, 
his wife Mary took him home and he became part of her interior, like a %sh in a bowl. 
$ere was no moral sense in the relation between William and Mary, where before a 
relationship existed, were now only the remains of one man’s perception trapped in a 
glass bowl in the living room of his previous life. $e position of Mary became one of 
unconditioned power, she had physical authority over William, and therefore all the 
laws changed.
William was a prisoner in his previous life as a human with a body, he changed from 
a participant into a spectator and could only passively experience life.
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raakt lichtelijk geirriteerd van dit gedrag en besluit ze daarom maar hun blikvoer te 
gunnen.
Silvia: Kijk eens?[zet de bakjes voor de neuzen van $eo en Barbara] 
Direct beginnen $eo en Barbara met eten, $eo hee" zijn bakje eerder leeg en 
probeert wat van Barbara af te pakken, maar Barbara begint te bla!en en dat schrikt 
$eo af. Als ook Barbara haar bakje leeg hee", beginnen $eo en Barbara wild te 
spelen. 
Silvia is klaar met koken en dekt voor zichzelf de tafel. $eo en Barbara rennen 
achter elkaar aan. 
Silvia is klaar met eten.
Silvia: $eeeeeoooooo, Baaaaaarbaaaaaraaaaa! Komen jullie? 
$eo en Barbara komen aangerend, Silvia doet hen de tuigjes om en ze gaan naar 
buiten. 
Ze lopen door de buurt en $eo en Barbara doen allebei hun plasjes. Als ze weer 
thuis komen en Silvia hen de tuigjes hee" afgedaan, gaat Silvia afwassen. Na het 
afwassen trekt ze $eo en Barbara beiden hun pyjama aan, en poetst hun tanden.
Zelf schiet ze ook in pyjama en brengt $eo en Barbara naar de woonkamer. Dan 
sluit ze Barbara op in de woonkamer en neemt $eo mee naar de slaapkamer. Ze 
nodigt $eo uit om bij haar op bed te komen. $eo neemt de uitnodiging aan en 
samen kruipen ze onder de dekens dicht tegen elkaar aan. 
Barbara jankt in de woonkamer.

Om twee uur s’nachts staat Barbara op en loopt naar de deur. Ze sluipt door het huis 
naar de slaapkamer waar Slivia en $eo liggen te slapen. 
Barbara:[harde #uistertoon] $e! $e! Word wakker! 
$eo: hmmmm?
Barbara: $e? Ik wil niet meer, laten we weer normaal doen, $e?
$eo gee" geen antwoord.
Barbara: $e! Hoor je me wel?
$eo: Hmmmmm, ja.
Barbara: En?
$eo: Ssssssssssssssssh, je maakt Silvia wakker.
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Barbara: Ongelofelijk! 
Barbara loopt de kamer uit, gaat naar beneden en gaat op de bank liggen met een 
deken. Ze gaat slapen als een mens.   
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V R I J DAG

Silvia komt beneden, $eo tippelt achter haar aan.
Silvia:[tegen Barbara]Wat doe jij nou? 
Barbara:[staat op]Ik stop ermee. Ik ben weer gewoon mens.
Silvia:[verontwaardigd]Ja maar dit was toch niet de afspraak?
Barbara: Ik stop ermee. Punt. 
Silvia:[aan $eo] Wil jij lekker wat brokjes?
$eo rent enthousiast naar zijn bakje, Silvia doet er de brokjes in. Barbara gaat weer 
op de kapotte bank zitten. Silvia maakt ko&e in de keuken, Barbara staat op en komt 
ook in de keuken staan.
Barbara: Misschien is het beter als je weggaat. 
Silvia: Doe nou niet zo kinderachtig, ik neem de dieren altijd mee naar bed.
Barbara: Wat jij in je vrije tijd doet, kan me niet schelen. Dit is geen dier, dit is mijn 
man![wijst naar $eo]
Silvia: Het is uw eigen, bizarre keuze geweest mij uit te nodigen.
Barbara: Ik wil dat het stopt![naar theo] $e, kom op doe even mee.
$eo eet rustig verder.
Silvia: Ziet u? Hij wil niet. 
Barbara: Het is dan mijn keuze geweest u uit te nodigen, ik kan u net zo snel ook 
weer wegsturen.
Silvia: Jullie waren toch gelukkig zo? Zo zonder verplichtingen? 
Barbara: De gevangenis waarin ik nu leef? Kom op zeg! Silvia, ik wil dat je gaat! 
Silvia: Volgens mij wil $eo dat niet.[pauze] Ik denk dat $eo en ik van elkaar 
houden. 
Barbara:[bijna huilend] Houd op!
Silvia: Anders zou hij toch niet met me mee gegaan zijn? Ik denk dat wij[wordt 
onderbroken]
Barbara: Silvia! $eo is mijn man. Besef je wat je hier aanricht?[begint te huilen] 
Silvia knielt naast $eo neer en aait hem door zijn haar. Barbara staat met haar armen 

F R I DAY
(how to end the game?)

How reality can become reality again? Where does the game end? A physical 
border between reality and play. A mental border between reality and play. $e 
game continues as long as the participants keep on playing and obeying the rules 
of their play. What happens to the communication between the reality other people 
experience and play? $e social borders between di!erent subcultures, the game 
never ends the play of reality.
$e social %elds, ‘champs’ as the French sociologist Pierre Bourdieu (1930-2002) 
mentions in his famous book “Distinction: A Social Critique of the Judgement 
of Taste” (1984), are %elds all human actions take place in. In modern societies, 
there are two distinct systems of social hierarchization. $e %rst is economic, in 
which position and power are determined by money and property, the capital 
one commands. $e second system is cultural or symbolic. In this one’s status is 
determined by how much cultural or “symbolic capital” one possesses.
Bourdieu argues that taste is a cultural quali%cation and is used to legitimize 
social di!erences. According to Bourdieu taste is an inherited quali%cation and is 
functioning to make social di!erences. $e inherited quality is destructive for the 
lower class dream; the paper boy who could become a millionaire, he would never 
become like the other millionaires because he would be lacking the inherited sense 
of taste. $erefore taste could be seen as a social measurement, to determine upper 
class from the lower class etc.. To cross the border from the %eld of your social 
background, with its rules, social codes and interests is according to Boudieu, almost 
impossible. $e chance someone will %t is almost nil. Whereas Bourdieu mentions 
taste as glue for social hierarchization, Huizinga [1872-1945] a Dutch cultural 
historian, mentions the play-community. Huizinga suggests that a play- community 
can become permanent as a social %eld. $e exceptional situation the players are 
sharing and the mutual withdrawing from the rest of the world, rejecting the usual 
norms, could lead to permanent social groupings, even a"er the game has ended. 
Sharing a di!erent reality, within the rules of the game, has an almost sacred power 
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over elkaar en draait haar gezicht weg.
Silvia:[hoge stem] He, lekker, he? Lekker, he? Jaaaaaa, eet maar lekker.
Barbara: Houd daarmee op!
Silvia: Als u ons niet samen kunt zien, dan vetrekt u toch?!
Barbara: Mijn huis uit, brutaal wijf!
Silvia: Niet zolang $eo daar geen gehoor aan gee".
Barbara stampt door de huiskamer naar de slaapkamer en begint alle spullen van 
Silvia in haar ko!er te stoppen. Even later komt Silvia ook de kamer in, op de voet 
gevolgd door $eo.
Silvia: Wat doe je met mijn spullen? Blijf af!  
Barbara gaat door met inpakken. Silvia probeert de spullen uit de handen van 
Barbara te trekken. $eo springt op het bed en begint te bla!en.
Silvia: Barbara, Barbaraaaaa!
Barbara: Wees eens stil, u maakt $eo van streek!
Silvia: De enige die hier van streek is dat bent u![rukt de ko!er uit de handen van 
Barbara]
Barbara gaat op de grond zitten en kijkt hoe Silvia alles weer zorgvuldig uitpakt.
Barbara:[zacht]Ik wil dat u weggaat.
Silvia: $eo moet uitgelaten worden.[klapt in haar handen]Kom, $eo! 
Silvia doet $eo zijn tuigje om en trekt een jas over haar pyjama aan. Silvia trekt de 
deur achter zich dicht. 
Nog even blij" Barbara zitten dan staat ook zij op, doet haar jas aan en rent de deur 
uit. Ze haalt Silvia en $eo in. 
Barbara: Dit is mijn man![probeert het tuigje van $eo van Silvia af te pakken]
Silvia: Ik denk niet dat u voor $eo kunt zorgen, u was immers zelf in deze toestand.
[loopt van Barbara weg]
Barbara komt weer naast haar lopen.
Barbara: Ik denk niet dat u in de positie bent ook maar iets over de geestestoestand 
van mij of mijn man te concluderen!
Silvia: Gek! Jullie zijn allebei gek![Silvia maakt het tuigje van $eo los]
$eo rent heel snel van de twee vandaan.
Barbara: $eo! Kom terug![tegen Silvia] Ziet u nou wat u doet! 

which leads to a stronger relationship amongst the members. $ey believe and the 
authenticity of the game could lead to ethnic groupings that have their own social 
costumes.
$e border
Interesting is to note the %gures who are operating on the borders of this systems. 
$is %gures are important for the communication between the di!erent %elds and 
have an important role as mirrors. To create a reality within the %eld is an easy task 
but to create a reality outside a %eld could also be called “the reality”. To overcome 
“the reality” as mentioned, one needs this “mirrors” to create connections and 
openings towards other realities.
For the outsider from the %eld of Bourdieu, who has almost the same occupation as 
“the cheater”, disobey the rules from his own %eld to enter another, Huizinga;
“It is curious to note how much more lenient is to the cheat than to the spoil-sport. 
$is is because the spoil- sport shatters the play-world itself. By withdrawing from 
the game he reveals the relativity and fragility of the play-world in which he had 
temporarily shut himself with others. He robs play of its illusion-a pregnant word 
which means literally “in-play” from inlusia, illudere or inludere.”
$e cheater as Huizinga, mentions it, is a curious element in the game. $e cheater 
is, according to Huizinga, a much more accepted role than the spoil-sport. $e spoil-
sport is a non-accepted %gure because it disobeys the authenticity of the game and 
therefore robs the play from its value, whereas the cheater is a %gure who does not 
rob the play from its illusion but only %ddles with the rules. $erefore the cheater 
could be seen as an important %gure for the borders between reality and play because 
the cheater stands between two
worlds and takes a stand as both a player as an outsider who can see the play from a 
certain distance and can consider where to obey the rules and where not to. However 
when the game starts to become reality, the danger exists that no longer the reality 
like everyone is enjoying it, is part of the participants perception. So the danger that 
people misuse the power they just gained from the play, is quite accurate. $ough, 
to rob the play from its illusion is considered the highest criminal activity within the 
game. But with play being a reality in a reality, the possibility that distortion would 
occur, is there. $e political power lies in the hands of a small group of people, 
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Silvia: $eo hee" hier niets mee te maken, dit is iets tussen u en mij.[pauze] We 
houden allebei van $eo en [wordt onderbroken]
Barbara: Houden van? U kent hem pas twee dagen! Twee dagen!
Silvia: Toch is het zo.
Barbara: Ik wil dat u uw spullen pakt en uit mijn huis verdwijnt! Het was een 
vergissing u binnen te vragen.[schreeuwend] $eeeeeoooooo! 
Barbara maakt rechtsomkeert. $uis pakt ze de spullen van Silvia weer in de ko!er. 
De bel gaat. Barbara doet open, Silvia staat met $eo op de stoep. 
Silvia: $eo gaat met mij mee.
Barbara loopt woedend naar de slaapkamer en gooit de ko!er van Silvia uit het raam 
daarna pakt ze al de kleren van $eo en gooit die ook naar buiten. Dan zoekt ze alle 
spullen die met hun dieren bestaan te maken hadden en gooit die ook naar buiten. 
Silvia en $eo staan nog voor de deur; $eo aan de lijn zittend naast Silvia en Silvia 
die toekijkt hoe Barbara zichzelf ontstijgt.
Barbara:[gillend vanuit het raam]Je bent een scho"! Een scho"!
Silvia en $eo lopen weg, alle spullen achterlatend.

Barbara blij" in het huis, diezelfde middag pakt ze alle spullen weer in om de 
volgende dag weer te verhuizen.      

 
 

making their own laws and regulations. $e chance this reality in a reality does not 
become ‘fair’ is present.
As a participant in the game you do not want to be called, a spoil-sport. But to step 
out of the game without spoiling it, is almost an impossible task. Like Huizinga also 
mentions in his essay, are the spoil-sports in daily-life. He concludes that the cheat 
and the hypocrite have an easier time in comparison with the postates, heretics, 
innovators, prophets, conscientious objectors, etc..
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E P I L O G U E

Researching in this particular way was quite a challenge for me. It was interesting 
to combine a written (art)piece with a theorizing text next to it and to see how that 
completes one another. I think it was nice to close the chapter: “Rietveld academy” 
in this way, to structure my interests and to give them new impulses. $e essay 
was an experiment to archive my topics and to treat them in a di!erent way then 
as an art form, although I found it quite tough to theorize my art practise. Overall 
I am very much interested in topics that are maybe on the %rst sight almost to call 
ridiculous, but gradually a"er some researching seem to have a lot of depth. You 
can almost %nd out why they are ridiculous, they go into the depth of humanity and 
deal simultaneously with fear. I found that this is one the reasons why it goes under 
your skin and does not want to leave until you have dealt with them. $e reason why 
$eo and Barbara are becoming dogs is actually part of one’s fear. $e fear to become 
insane totally outreached not being able to communicate to the outside world and 
gradually not being seen as human, a person with identity. To deal with this topics 
other than in an art form gave me the chance to link these topics to philosophers and 
sociologists which I %nd interesting myself, the possibility link Huizinga to Ka'a and 
Merleau-Ponty to Roald Dahl.
To work in a script-form gave me the chance to explore an imaginary form of writing 
which does not stand to far from the art making. It was almost used as a medium to 
bridge image to writing and theory. To use characters as $eo and Barbara, and to 
personify them was actually a way to create an understanding. In a way it was easier 
to write about these topics in a romantic form than only theorize about them. To 
write about characters in such a way makes that you, as creator try to empathize with 
them. $ey become real and you start to recognize them everywhere. I met them 
several times when I went searching for them in Almere, sometimes they came to 
Amsterdam but mostly I could %nd them on the beach near IJmuiden where they 
used to walk their dogs. I started to love them and in a way we even became family.
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