
Aan de andere kant
Bericht van ambassadeur Nico Bulter

Vorig jaar op 23 mei, precies veertig jaar na de aanvang van de dubbele gijzelingsactie bij De 
Punt en Bovensmilde, startte het theaterproject AAN DE ANDERE KANT op bijzondere wij-
ze. Muziekleerlingen van het Harens Lyceum droegen eigen songs voor aan de nabestaanden 
van slachtoffers aan beide zijden. Op basis van deze bijeenkomst verklaarden de vier nabestaan-
den zich tot ‘ambassadeur’ van dit project. Eén van hen, Nico Bulter, broer van een doodgescho-
ten gegijzelde in  de trein in Wijster, schreef naar aanleiding van deze bijeenkomst onderstaan-
de persoonlijke verklaring. Voor de songs van vorig jaar, ga naar www.gedeeldeverhalen.nl

“ Graag wil ik het belang van de komende driejarige productie onderstrepen en vanuit mijn positie 
aangeven. Ik doe dat als broer van Leo Bulter, die tijdens de eerste treinkaping gedood werd op 2 
december 1975.

Nu, veertig jaar later, is de aanwezigheid van dit verhaal in ons geheugen en lijf niet verminderd. 
Integendeel, het maakt deel uit van mijn persoonlijke geschiedenis, van onze familiegeschiedenis, 
en zal dat ook altijd blijven doen. Het is onontkoombaar ingeweven.

Een van mijn zussen en ondergetekende bewaren goede herinneringen aan de middagbijeenkomst 
in Westerbork op 23 mei 2017, de opstartbijeenkomst van het project. We voelden bij onszelf een 
flinke drempel om naar Westerbork af te reizen, maar we hebben ja gezegd. Daar hebben we geen 
spijt van. Waarom? Omdat bij aankomst twee Molukse mensen afzonderlijk naar ons toe kwamen 
en zich verheugd toonden over onze komst. Dat welkom was gemeend. Omdat we ons verhaal heb-
ben kunnen vertellen en delen in een gezamenlijke ruimte. Omdat we verhalen van anderen hoor-
den, ook verhalen van de andere kant. Die verhalen klonken naast elkaar. Dat deed zijn werk. Dat 
deed ons goed.

Wat doet een verhaal? In het verhaal komt een mens tevoorschijn, een gezicht. Van een beeld dat je 
had aan de buitenkant, een oordeel, een vooroordeel, komt nu een gezicht tevoorschijn, een mens 
met een naam, een eigen naam, een unieke geschiedenis. Dan kom je licht tegen en donker, liefde en 
haat, moed en lafheid, angst en hoop, succes en falen, vallen en opstaan. En van het harde oordeel 
en de nietszeggendheid van een buitenkantbeeld en de bij behorende afstand, kom je terecht in de 
binnenkant van een mens, in zijn ziel, in zijn geheimen, komt er zachtheid naar je toe, sympathie, 
begrip, ga je iemand begrijpen, bewonderen, bekritiseren. Er ontstaat verbinding, dialoog, gesprek. 
Een verhaal kruipt naar binnen, onder je huid, en neemt je mee. Verhalen van kracht en kwets-
baarheid worden gedeeld. Zo ontstaat een vertelgemeenschap. Dat was de kracht van de bijeen-
komst in Westerbork vorig jaar.

Ik moest in dit verband denken aan de woorden van de Franse historicus en filosoof Ernest  Renan. 
Hij zegt: een natie heeft weinig met ras, taal of religie te maken. Een natie bouwt zich op een ge-
deeld verleden, vormt als het ware een vertelgemeenschap op basis van een boek vol verhalen over 
vroeger. En een natie bouwt zich op de bereidheid om ook samen in de toekomst te willen leven, 
om het leven samen voort te willen zetten en daarin te investeren. Dus gaat het bij een natie of een 
land om solidariteit: er is een gedeeld verleden, in het heden is zichtbaar de concrete bereidheid, de 
duidelijke verwoorde wens, om het leven samen voort te zetten.

Om die reden wil ik van harte de komende productie verwelkomen. Het is langs de weg van theater 
en verhalen dat ontmoeting en mogelijk heling plaats kan gaan vinden, en een gezamenlijke bereid-
heid groeit om het leven samen voort te zetten.”

Nico Bulter
Boxtel, 22 februari 2018 


