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Beste Geselecteerde,

Mijn naam is Laura Janssen en ik doe mee met het project 168H van Eef Schoolmeesters.
Via een kennis heb ik jullie e-mailadressen gekregen, omdat het zeer van belang is dat jullie mij niet 
persoonlijk kennen. Dus wil ik jullie vragen om mij niet op te zoeken of mij te googelen. Ik ben namelijk 
opzoek naar mensen die samen met mij het experiment aan willen gaan. Je kunt een anonieme 
deelnemer zijn tijdens dit project.

Door het boek “wij zijn onze omgeving” van Sam Sommers is mijn vraag voor 168H ontstaan. 
Kunnen wij aan onze omgeving zien wat voor persoon we zijn? Kan je een verbeelding maken van 
iemand die je nog nooit hebt gezien via hun omgevingsbeelden? Met deze vragen ga ik 5 dagen achter 
elkaar mijn omgeving met jullie delen. Door deze informatie met jullie te delen wil ik ook meteen het 
doel van dit experiment uitleggen.

Mijn bedoeling is met het experiment om erachter te komen of onze omgeving meer over ons verteld 
dan we ervan bewust zijn en hiervoor heb ik jullie hulp nodig. Door jullie interpretatie van mijn 
omgevingsbeelden wil ik jullie vragen om een beeld van mij te schetsen. Dan heb ik het over een 
schets van mijn uiterlijk en innerlijk. Dit kan via afbeeldingen die je vindt op internet, tekeningen, 
tijdschriftenknipsels enzovoort. Ik vraag jullie niet alleen om een fysieke schets te maken van mijn 
uiterlijk ,maar ook een omschrijving te maken van mijn persoonlijkheid. Daarnaast wil ik jullie vragen om 
een klein voorwerp mee te sturen van wat bij deze persoon past. Dit kan een klein voorwerp zijn wat 
thuis rond slingert of iets kleins wat je koopt in een winkel beide zijn goed.

Dit zou ik graag willen ontvangen via de post, dus mijn vraag is of jullie me alles vóór 6 Februari op de 
post kunnen doen. Deze gegevens ontvang je als je mee wilt doen met dit project en natuurlijk krijg je 
de verzendkosten van mij vergoed.

Zondag 7 Februari stuur ik jullie een brief terug met mijn foto en een omschrijving van hoe ik ben. Zodat 
jullie ook weten of jullie in de buurt zaten met jullie bevindingen. 

Dus nog eventjes op een rijtje wat ik precies verwacht:
Een afbeelding van mijn uiterlijk. ( kan bestaan uit krantenknipsels, tekeningen enzovoort.)
Minimaal een half A4tje met een omschrijving van mijn persoonlijkheid.
Een klein voorwerp wat bij jouw verbeelding van mij past.
Dit alles moet vóór 6 Februari op de post. (Verzendkosten worden vergoed)
Tijdens dit experiment niet naar mij te zoeken of mij te googelen.

Spreekt je dit experiment aan? Laat me dit weten voor 26 Januari!
Of heb je nog vragen mail mij dan op: 
Laurajanssen1991@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Laura Janssen (schuilnaam voor dit project)

Eerste brieven

Beste Deelnemer,

Wat leuk dat je interesse hebt om mee te doen met dit project. Wat je instuurt wordt onderdeel van dit 
experiment ,maar dit kan totaal anoniem. Daarnaast leek het me verstandiger om je een week te geven 
om alles te verwerken wat je te zien krijgt en hiermee aan de slag kan.

Dit zou ik graag willen ontvangen via de post, dus mijn vraag is of je me alles vóór 10 Februari op de 
post kunt doen. Namens:

Laura Janssen
gebleektendijk 4
6034RD
Nederweert-eind

Ik stuur je een brief terug met mijn foto en een omschrijving van hoe ik ben. Zodat je ook weet of je in 
de buurt zat met je bevindingen. 

Dus nog eventjes op een rijtje wat ik precies verwacht:
Een afbeelding van mijn uiterlijk. ( kan bestaan uit krantenknipsels, tekeningen enzovoort.)
Minimaal een half A4tje met een omschrijving van mijn persoonlijkheid.
Een klein voorwerp wat bij jouw verbeelding van mij past.
Dit alles moet vóór 10 Februari op de post. (Verzendkosten worden vergoed)
Tijdens dit experiment niet naar mij te zoeken of mij te googelen.

Heel erg leuk dat we dit experiment samen aan gaan en ben heel benieuwd!

Met vriendelijke groet,

Laura Janssen (schuilnaam voor dit project)



Video’s

Videolink: https://vimeo.com/album/5797088
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Voor Laura Janssen. 10 feb 2019, Amsterdam 
 
 
Tijdens het kijken naar de filmpjes krijg ik al snel een gevoel naar thuis. Ik ben zelf 
opgegroeid in een heel klein dorp in Brabant,  Netersel, gelegen tussen Eindhoven en 
Tilburg. De hoge bomen langs de weg en de keien die in een van de filmpjes te zien zijn 
doen me denken aan thuis. Hieruit maak ik op dat jij ook vast ergens uit deze buurt komt. Je 
lijkt me iemand die is opgegroeid in een dorp, met een verbondenheid aan de natuur. Zo zie 
ik de boomtoppen en de lucht en de dieren met een eindeloze verre blik in de achtergrond. 
Ik denk dat de plek waar je bent opgegroeid belangrijk voor je is. Ik zie meerdere malen 
hetzelfde plein, of een gelijksoortig plein. Dit plein is misschien wel de plek waar je werkt, 
waar je atelier is of waar je veel van je vrij tijd besteed. De levendigheid van een plein en de 
mensen die je hier tegenkomt geven een warmte aan jouw leven op die plek. Je houdt denk 
ik van warmte en van mensen om je heen. Desalniettemin ben je ook een zelfstandige 
vrouw en rijd je heel wat kilometers solo af in je eigen auto. Tijdens het rijden laat je je 
gedachten de loop en voel je je vrij. Deze vrijheid vind je ook in het maken van je werk. Ik 
weet niet wat voor werk je maakt en dat vind ik ook moeilijk te zien uit de plekken waar je je 
bevindt. Wanneer ik naar de wijze van filmen kijk heb ik niet het gevoel dat de esthetiek of 
het narratief van video heel belangrijk voor je is. Ik vind het dan ook moeilijk te peilen wat 
deze video’s nou eigenlijk voor jou betekenen. Wat ik eruit haal is dat het puur documentatie 
is, een gegeven om mee te werken of om vanuit te gaan. Het object dat ik je geeft is een 
mok. Een mok die misschien in eerste plaats niet veelzeggend of arbitrair lijkt. Op de mok 
staan getekende cactussen en staat geschreven ‘free hugs’. Deze mok representeert voor 
mij iets van het dorp, iets van jou en van je werk. Van het dorp omdat je daar met open 
armen wordt ontvangen, hier is het ons kent ons, wanneer je daar deel van uitmaakt wordt je 
met veel warmte omarmt. Iets van jou omdat de mok een soort guilty pleasure is, hij is niet 
mooi, hij is kort door de bocht en doorsnee ‘Nederlander’. Een gegeven dat je denk ik niet 
aan jezelf wilt toekennen maar wat soms toch ook wel lekker is om kort aan toe te geven. 
Iets van je werk omdat de mok recht uit het ‘echte leven’ komt. Als ik kijk naar de beelden en 
fantaseer of wie jij bent en wat je belangrijk vindt, denk ik dat je werk wilt maken over het 
leven van dichtbij. Het leven van de alledag en elk detail dat daar deel vanuit maakt.  
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Beste Deelnemer 2,

Dankjewel voor je deelname aan 168H project via deze weg. Ik wil je enorm 
bedanken voor je mooi geschreven tekst, je omschrijving van mijn uiterlijk en 
natuurlijk het mooie cadeau met confetti! Mijn echte naam is Hester van 
Tongerlo. Voor dit project was het zeer belangrijk om een andere identiteit 
aan te nemen, omdat ik benieuwd ben of onze omgeving meer over ons 
verteld dan we ervan bewust zijn. Oftewel zijn wij de afspiegeling van onze 
omgeving. Ik hoop dat je me kan vergeven voor deze kleine leugen voor mijn 
experiment.

De naam Laura Janssen heb ik gekozen, Omdat Laura de meest gekozen 
meisjes naam was van mijn geboortejaar 1991 en Janssen de meest 
voorkomende achternaam bij mij in de buurt is.

Mijn naam is Hester van Tongerlo ik ben geboren (1991) en getogen in 
Nederweert-Eind op de Gebleektendijk 4. Op dit moment woon ik hier nog 
steeds, ik woon in een klein huisje op de grond van mijn ouders. 

Als ik mezelf zou omschrijven zou ik zeggen dat ik een echte doorzetter ben, 
altijd energiek en soms wil ik te vaak dingen te positief zien. Daarnaast heb ik 
een goede mensen kennis en een luistert oor. Maar ben ik zeer eigenwijs en 
kan ik moeilijk afscheid nemen van mensen en dingen. 

Mijn allereerste school was “De Tweesprong” dit is een Katholieke basiss-
chool in Nederweert-Eind. Hierna ben ik naar “De Philips van Horne” dit is 
een voort-gezetonderwijs te Weert gegaan en heb hier mijn Vmbo-diploma 
behaald. Toen was het tijd voor “Sintlucas” te Boxtel, hier heb ik mijn Mbo-
diploma “Stand,- Winkel,- & Decorbouw” behaald. Mijn laatste Hbo-diploma 
heb ik op de Kunstacademie te Maastricht gehaald.

Nadat ik afgestudeerd was aan de academie heb ik mijzelf een periode dwars 
gezeten, omdat ik een grote verwachting had die niet uit kwam na de acade-
mie. Dit heeft even geduurd voor ik besefte dat als ik iets in de kunst wil doen, 
moest ik het zelf doen. 

Voor mijn gevoel ontbraken er goede mogelijkheden voor jonge kunstenaars 
die net afgestudeerd zijn. Dus vanuit het gemis wat ik had ervaren na mijn 
afstuderen, wilde ik dit veranderen voor mijn mede-kunstenaars. Met deze 
redenen ben ik Destination Unknown gestart en zijn we dit jaar bezig met de 
4de editie.

In mijn kunstpraktijk ben ik bezig met het onderzoek naar het gedrag van 
de mens. Dit doe ik op een experimentele wijze. Mijn onderzoek onderbouw 
ik met filosofie, wetenschap, biologie en psychologie. Hiermee probeer ik 
de mens beter te kunnen begrijpen en het onderzoek theoretisch beter te 
ondersteunen. Met deze theorie, lees ik me verder in, waardoor er diepgang 
ontstaat in mijn onderzoek.   
 
In mijn onderzoeken experimenteer ik met grenzen van de mens. Grenzen 
kunnen fysiek, sociaal, geestelijk, ethisch, maar vooral persoonlijk zijn. De 
vraagstukken die ontstaan tijdens het onderzoek naar de mens, projecteer 
ik op mezelf als menselijke proefpersoon of op de toeschouwer. In beide 
situaties werk ik met de grens en de bewustwording van de toeschouwer. De 
toeschouwer is een essentieel onderdeel in mijn onderzoek. 
 
Naast mijn experimentele onderzoek, documenteer ik gecreëerde installaties 
van de mens die ik tegen kom in hun leefomgeving. Door dit te doen, probeer 
ik het toeval en het (on)bewuste van de keuzes van de mens vast te leggen 
in deze installaties. Ik archiveer ze onder de noemer “Landscapes”. Deze 
creaties geven een afspiegeling van de mens weer welke dit heeft gecreëerd.  
 
De verbinding met al mijn documentaties zijn het onderzoek naar het gedrag 
van de mens. Daarnaast zit in het werk altijd  het (on)bewuste van de keuzes 
van de mens en het toeval wat samenwerkt. Ik geef plek voor vrijheid van 
eigen interactie in mijn onderzoeken. Hiermee bedoel ik dat de toeschouwer 
ruimte krijgt om een eigen interactie aan te gaan met het onderzoek. En dat 
de ervaringen en herinneringen van de toeschouwer beïnvloeden hoe hij/zei 
reageert. 
 
De vorm van mijn werk wordt bepaald door de thematiek waar ik op dat 
moment mee bezig ben. Ik heb geen vaste mediums waar ik mee werk, maar 
zoek juist naar het best passende medium voor het werk.
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