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We zullen wel zien waar we terechtkomen
het muziektheaterdebuut van Roes 

In 1861 reisde Alexine Tinne als eerste vrouwelijke
ontdekkingsreiziger door de Sahara. Op die reis stuit
ze op existentiële thema’s, controverses en wordt ze
meer dan ooit geconfronteerd met haar verleden.
Ondanks dat de wereld er destijds nog volledig
anders uitzag en ze zich bijvoorbeeld verwonderde
over de eerste soepen in blik, zijn de thema’s waarop
ze stuit verrassend actueel. Want, kun je
verantwoordelijk worden gehouden voor de daden
van je voorouders? En kun je het ooit goed doen?
Kwesties die niet aan tijd gebonden zijn.

We zullen wel zien waar we terechtkomen is het theaterdebuut van Roes. Een muzikale vertelling van het
verhaal van de onbevreesde maar goedgelovige ontdekkingsreiziger Alexine Tinne.



Als Roes iets maakt, weet je zeker dat niet slechts één kant van het verhaal
belicht wordt en dat de rauwe randjes worden opgezocht. We zullen wel zien
waar we terechtkomen is zowel sprankelend als spraakmakend. Gaandeweg zul
jij je net zo gaan herkennen in de – toch niet zo – onbevreesde Alexine als
Judith en Sophie hebben gedaan. Je zou de voorstelling bijna als persoonlijk
kunnen gaan bestempelen, maar misschien komt alles daar wel op neer. Ze
zingen over je eenzaam voelen te midden van honderd kamelen, bidden tot een
God waar ze niet in geloven en maken een mooie mix tussen het heden en het
verleden, want wat doet Thierry Baudet ineens in die voorstelling?



We willen met onze voorstelling graag dichtbij komen en ondanks dat het
thema van de voorstelling (nature/nurture, bepalen de daden van je
voorouders wie jij bent) heel groot is, houden we het heel persoonlijk en
wordt het verhaal met humor, muziek en charme gebracht. We werken er
naartoe dat het publiek onze voorstelling verlaat en gaat nadenken over
hoe dat voor hen is. Want, kun jij verantwoordelijk worden gehouden voor
de daden van je voorouders? We geven geen universele antwoorden,
maar laten het publiek hun eigen conclusie trekken. En daar gaan we na
afloop graag met ze over in gesprek, want we hebben het over thema’s die
nu meer dan ooit spelen. Iedereen lijkt op zoek te zijn naar zijn identiteit, of
je nu in je verleden duikt, in complottheorieën, in de spiritualiteit of in de
BLM-beweging. Zeker in studenten als Utrecht, waar veel jonge mensen
wonen, leven deze thema’s. Dat valt ons op en we vinden het heel
belangrijk en leuk om te verbinden en willen graag de ‘wand’ tussen maker
en publiek doorbreken, omdat we een grote noodzaak voelen om juist dit
gesprek te voeren in deze tijd.

De noodzaak



Over Roes 

Roes bestaat uit Judith Oosterwijk (1998) en
Sophie Laurence (1998) en maakt voorstellingen
over thema’s die spelen, op grote en kleine schaal.
Want hoe jij je beweegt, loopt dat niet synchroon
aan hoe de wereld verandert? Door middel van
scherpe, ritmische teksten nemen ze je mee in hun
wereld, waarbij ze niet bang zijn scherpe randjes
op te zoeken. Het mag best schuren. Graag zelfs!
Hun visie op mens en maatschappij vertolken ze
door middel van hun gedeelde liefde: muziek.
Kleinkunst met invloeden van jazz, folk en stiekem
ook wel Beatlesgitaartjes. Ze staan allebei bekend
om hun rode haren, eigenwijze blikken en
scherpzinnigheid. Ze vormen een goed duo, niet
per sé door al deze overeenkomsten, maar vooral
doordat ze elkaar aanvullen. Waar Judith de
neiging heeft te verdwalen in haar melancholie en
in details, is Sophie recht door zee en behoeder
van de grote lijnen. Samen doen ze aan lullen én
poetsen.



Judith Oosterwijk  is theatermaker, studeert dit
jaar af en werkt met jongeren als
dramatherapeut. Daarnaast is ze jazzzangeres,
dichter en columnist voor Het Lief Dagboek. Ze
is geboren met een groot gevoel voor drama
en dat lees je terug. Of zie je op de planken,
want ook het theater is haar niet onbekend.
Judith is de avontuurlijke, ze blijft je verrassen
en haar hoofd zit eindeloos vol ideeën. Laat je
verblinden door haar lange rode haren, grote
glimlach en haar sprankelende teksten en laat
je betoveren door haar zangstem.

Schrijver, theater- en programmamaker, zo kun je 
Sophie Laurence het best omschreven, als je haar al 
in een hokje wilt steken. Samen met Mercedes Coco 
staat ze aan het roer van Het Lief Dagboek. Ze 
maakt programma’s voor De Mus Amsterdam in het 
Torpedo Theater en publiceert opinie, verhalen en 
gedichten. Sophie beheert de social media voor onder 
andere The Tambles en is naast dat ze samen met 
Judith artistiek leider is, ook de zakelijk leider van 
Theaterduo Roes.



UIT :  WE ZULLEN WEL  Z IEN WAAR WE
TERECHTKOMEN

Vader?
Hoort u mĳ?
Ik ben te weinig christen voor een verbinding met de hemel.

Ik denk al de hele nacht aan wat jĳ hiervan zou zeggen
tot ik me realiseerde
dat ik niet eens weet hoe je stem klinkt



Op het podium

‘We zullen wel zien waar we terechtkomen’ is een muzikale vertelling van het verhaal van Alexine Tinne. Spel 
wordt afgewisseld met en loopt over in liedjes. Beide spelers spelen Alexine, maar spelen/zijn ook zichzelf in het vertellen vand
it verhaal. Judith en Sophie spelen en zingen beide.. 

Het verhaal begint met Alexine die
zich realiseert dat er iets niet klopt. Ze
weet nog niet precies wat, maar komt
er al snel achter dat de reizen die ze
maakt financieel mogelijk zijn
gemaakt door de slavenhandel van
haar overleden vader. Alexine is
echter ambitieus en wil onontdekt
land in kaart brengen. Ook wanneer
haar moeder de hitte en vreemde
ziektes van de Sahara niet overleeft.
Ze gaat steeds meer aan zichzelf
twijfelen, maar er is nu geen omkeren
meer. Thuis wacht er niemand, dus de
enige missie die ze kan volbrengen is
voet zetten op onontdekt land. Ze
raakt steeds verder verstrikt in een
innerlijk conflict en wordt op haar reis
geconfronteerd met haar eigen
naïviteit.

Dit verhaal doet een debat oplaaien dat al
eeuwenlang actueel is. Word je geboren als wie je
bent of word je gevormd door wat je meekrijgt?
Oftewel: nature versus nurture. Door de actuele
gebeurtenissen en de schommelingen in het
politieke klimaat worden we anno 2021 meer dan
ooit geconfronteerd met het bloed dat aan al
onze handen kleeft. De grote opmars van de
Black Lives Matter beweging laat zien dat we ons
allemaal bewuster moeten worden van wat er
speelt én van wat er heeft gespeel. Door het
vertellen van dit verhaal bevragen we niet alleen
de daden van Alexine en haar familie, maar
bevragen we ook onszelf. Moeten wij ons, net als
Alexine, verantwoordelijk voelen voor de daden
van onze voorvaders of word je niet getekend
door je verleden, maar doe je dat zelf? Wij
geloven dat frictie nodig is om tot besef te komen
en hoewel dat soms ongemakkelijk kan zijn,
deinzen we er niet voor terug. Actuele thema’s
worden op humoristische wijze aangekaart in de
voorstelling.



- piano
- kruk
- enkele rekwisieten

Door het weinige decor is deze voorstelling zo goed als
overal te spelen, wat past bij de visie om zoveel mogelijk
nieuw publiek de theaters in te krijgen. Door het gebrek
aan groot decor is deze voorstelling ook uitermate
geschikt voor festivals en voor locatietheater/theater
buiten de zalen.  
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