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Wij zijn Ruben Bruggeling, Mariska van
Beusichem, Marieke Herweijer en Paul
van der Ham. Wij willen je meenemen in
het project Geheimenissen waar wij met
veel passie aan samenwerken; ieder met
zijn eigen expertise.

Dit kunstproject wil ruimte maken voor
betekenisvolle en waardevolle
levensverhalen van mensen uit heel
Nederland. De ruimte die ontwikkeld zal
worden laat de bezoeker als het ware
even buiten zichzelf komen om binnen te
treden in de kunstinstallatie en af te
dalen in zichzelf, daar waar de
Geheimenissen van de ziel zich bevinden.

Wordt jij onze volgende partner? Of
heb je vragen, inspiratie of waardevolle
kennis om te delen?

info@rubensruimte.nl

0634595127

www.rubensruimte.nl



Geheimenissen is een mystagogisch project.
Mystagogie betekent ‘inwijding in geheimen’. Als
vanaf haar prille begin bedient de kerk zich van
mystagogie. Deze benadering stoelt op de ervaring
dat omgang met ‘levensgeheimen’ op mensen een
bevrijdende uitwerking kan hebben. Het besef dat
er een geheim in het leven verborgen is dat zich
aan onze menselijke greep onttrekt kan ons
verlossen van gedachten waarmee wij maar al te
vaak rond allerlei bezorgdheden cirkelen. We
raken open naar wat zich zomaar aandient en
kunnen daar in vrijheid op reageren.

Het project Geheimenissen wil bovenstaande
ervaringen faciliteren – in het besef dat zij niet
maakbaar zijn. Er komt een interactieve
ruimtelijke installatie die een brug slaat tussen
menselijke ervaring en dat wat 'voorbij menszijn
gaat'. Dit doet kunstenaar Ruben Bruggeling. De
ruimte bestaat uit twee vleugels waartussen de
gebruiker plaats neemt en die zich om hem/haar
heen sluiten. In de ruimte zullen door middel van
een programmeerbaar systeem geluiden en
verhalen hoorbaar zijn. Deze verhalen zijn
ingesproken door mensen die zelf, met een bepaald
levensthema geconfronteerd, op het geheim van
het bestaan zijn gestoten, en wel op zo’n manier
dat hun levensinstelling een andere wending nam.
Dit systeem kan door de gebruiker in werking
worden gezet maar de gebruiker kan er ook door
verrast worden. Spelenderwijs kan zo een
ervaring ontstaan van 'zoeken en vinden'. En
misschien zelfs van ‘gevonden worden’...

Om de ruimtelijke installatie te vullen met
verhalen van mensen is Marieke Herweijer van
Spatiebalk gevraagd. Haar bijdrage aan
Geheimenissen bestaat uit 3 onderdelen:
participatie, educatie en conceptontwikkeling. Dit
vertaalt zij als volgt: Marieke zet een team op met
maximaal zeven ‘Geheim Zoekers’, zo mogelijk
afkomstig uit verschillende Nederlandse
plaatsen, uit de leeftijdscatergorie 20 tot 40
jaar. Zij ontwikkelt voor hen een methode \
toolkit waarmee zij actief naar verhalen op zoek
kunnen gaan. Hierdoor leren zij al doende hoe zij
de juiste informatie en geschikte verhalen kunnen
vinden en worden door de toolkit de verhalen
gevisualiseerd.





doelgroep
Geheimenissen is voor alle mensen die richting
zoeken in hun levenswandel en zich willen laten
inspireren. Bezoekers van Geheimenissen zijn rond
de 20 en 40 jaar. In deze leeftijdsgroep zijn mensen

op zoek naar identiteit, dagbesteding & werk dat
bij hen past en het overdragen van waarden

op kinderen. Ook is dit de
leeftijdscategorie die veelal op festivals
te vinden is. Een groot gedeelte is niet
opgegroeid in de kerk maar wel
nieuwsgierig naar spiritualiteit. Zij zoeken
die niet zozeer in traditionele vormen
maar zijn wel gevoelig voor beleving.
Zeker als die hun wordt aangeboden op
plekken waar zij graag samenkomen zoals
festivals of gebouwen waar zij in vrijheid
in en uit kunnen lopen.

Doelstelling &
opbrengsten

Het doel van het project is dat mensen zich
gestkert voelen in hun ervaring dat het
leven een betekenisvol geheim bevat
waardoor het meer is dan hebben en
houden. Zij herkennen deze ervaring in de
verhalen van anderen. Hierdoor kan er een

proces van innerlijke bevrijding op gang
komen waarbij zij relaxter in het leven komen

te staan en gemakkelijker keuzes durven te maken
voor wat zij echt van waarde vinden.

Naast dit zingevende aspect dat de bezoeker op
doet in de ruimte is er in de ontwikkeling van de
ruimte betrokkenheid en co-creatie vanuit het
team dat een tastbare herinnering voor
gebruikers van Geheimenissen maakt en daarbij
leert feedback te geven vanuit conceptueel
denken. Daarbij komt natuurlijk een stuk
ontspanning en entertainment bij het bezoek van
de ruimte; je wordt meegenomen in een ervaring dat
zich in samenspel bevind met de ruimte waarin het is
geplaatst.



Op het moment dat dit projectplan geschreven
wordt gaat de samenleving gebukt onder
corona en maatregelen om verspreiding van het
virus in te dammen. De ontregeling van het
gewone leven roept extra behoefte aan
bezinning op: Hoewel wetenschap en techniek
voor vooruitgang zorgen lopen mensen in de
realiteit tegen de grenzen van de
‘maakbaarheid’ van het leven aan. Zij worden
geconfronteerd met de eigen kwetsbaarheid en
die van anderen of geraakt door schoonheid
die ‘niet door mensenhanden is gemaakt’. De
‘geheimenissen’ van het leven blijven een
onweerstaanbare aantrekkingskracht op
mensen uitoefenen alsof zij diep van binnen
weten dat daar een schat verborgen ligt die
niet in geld uit te drukken is.

waar zijn we mee bezig, kan het ook anders, wat
is echt van waarde? Het is te verwachten dat
deze behoefte ook in de nasleep van de pandemie
blijft bestaan. Verlies van dierbaren, verlies
van gezondheid, verlies van bedrijf, verlies van
baanzekerheid en financiële zekerheid etc.

Het project Geheimenissen slaat een brug
tussen zinzoekers en mensen die vertellen hoe
zij zo’n perspectief hebben gevonden en wat dit
met hen doet; daarmee is Geheimenissen
laagdrempelig en voor iedereen geschikt.
Zinzoekers hoeven zich niet door een
filosofisch of theologisch boek te worstelen
maar krijgen nieuwe gedachten in een
uitnodigende setting aangereikt.

relevantie



december 2020
- Concepting geluidsontwerp
- Schetsen ruimte verder uitwerken
- Werven van vijftal studenten

januari 2021
- Technisch 3D-ontwerp voor audio +

gedetailleerde begroting apparatuur
en proef edit met stockmateriaal

- Schetsen ruimte verder uitgewerkt en
bestellen bouwmaterialen voor ruimte

- Afronden van verkrijgen van pannelleden
en start ontwerpen van tool

Februari 2021
- Bestellen en testen speakers en device
- Begin bouw ruimte
- Tool opzetten met panel en start verkrijgen van verhalen

maart 2021
- Research en productie geluidsopnames / interviews
- First draft geluidsontwerp
- Verder bouwen ruimte
- Verkrijgen van verhalen afronden

april 2021
- Opnames interviews en muziek, testen edit met apparatuur +

feedback testpersonen.
- Verder bouwen ruimte

mei 2021
- Oplevering en aanwijzingen inbouwen geluidsapparatuur
- Start afronding bouw ruimte
- Uitwerken van verkregen verhalen tot eindproduct

Juni / juli 2021
- Final edit geluidsontwerp
- Afronden bouw ruimte
- Afronden verhalen eindproduct

Juli / augustus 2021
- Lancering
- Evaluatie



Initiatifenemer
bouw ruimtelijke installatie
Grafische vormgeving

www.rubensruimte.nl
Tel: 0634595127
info@rubensruimte.nl

Ruben bruggeling

studio
opgetakeld

Initiator verhalenzoekers
Conceptmaker toolkit

www.mariekeherweijer.nl
Tel: 0626057298
Marieke.herweijer@gmail.com

Marieke Herweijer

Geluidsontwerp ruimtelijke installatie
Bijdrager verhalenzoekers

Tel: 0623165797
mariskavanbeusichem@academiehuis.nl

Paul van der Ham

kernteam

partners

Initiator project & projectplan
Bijdrager verhalenzoekers

Tel: 0623165797
mariskavanbeusichem@academiehuis.nl

Mariska van Beusichem

Mariska van Beusichem
Stadspastor Zwolle

Bastiaan van den Berg
www.injehemd.nl

ontwerp door
studio
opgetakeld

Kostum firepits
www.kostumfirepits.com


