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INLEIDING 

'Het Werkteater is een typies akteursgezelschap. Een 
schrijver, een regisseur, een dramaturg, die de meeste 
invloed hebben op gebruikelijke toneelopvoeringen, ko
men bij het Werkteater niet te pas. De spelers bepalen 
zelf wat ze spelen en hoe', schreef Jac Heijer enkele jaren 
geleden in het Haarlems Dagblad. 
Ik vroeg hem of hij dat nu nader kon toelichten. Hij zei 
dat 1k dat maar 1noest doen en de basis voor dit boekje 
werd een interview dat Jac Heijer me afnam over het 
reilen en zeilen van het Werkteater sinds 1970. 

Beschreven wordt uit welke kontekst het Werkteater is 
voortgekomen, hoe onze 1nanier van werken zich ont
wikkelde en welke verschillende soorten projekten daar
uit ontstonden. 

Als ik leden van het Werkteater noe1n of citeer gebruik 
ik slechts de voornamen. Achterin vindt u een volledige 
lijst met namen van alle medewerkers. Hier en daar put 
ik uit eigen dagboek-notities en ga dan in de ikvorm 
over. 
Drie scènes, die van geluidsbanden werden overgeno
men, dienen als nadere toelichting. Aan het slot is een 
chronologiese lijst van de projekten en een bibliografie 
opgenomen. 
Cas Enklaar hielp met kritiek, aanvullingen en korrek
ties, selekteerde de foto's en droeg zorg voor de vorm
geving. 

Ik hoop dat dit verslag iets verklaart over een groep die 
teater maakt. 

Amsterdam mei 1980 Rense Royaards 





Ik kwam in het bos twee wegen tegen 
de ene weg nam iedereen 
de andere koos ik alleen 
en dat was het hele verschil 

(uit Toestanden naar Robert Frost) 





C HARM E VAN DE J EUGD 

Voorjaar 1970, vlak na- de aktie Tomaat. We waren be
zig met de oprichting van het Werkteater. 
Mijn grootmoeder*, 93 jaar en aktrice bij de Nederland
se Con1cdic, lag met een heupfractuur in het ziekenhuis. 
Ik zocht haar op. Het werd een scène. 

Een zieke11/z11iska111er. Tegen de ene 1.vand staat ee11 lied. 
Daari11 li,11t een oude vro111v, haljopf!.ericht in de kussens. 
Naast dit bed een rnan i11 net grijs pak, zij11 regenjas en hoed 
op sc/·1001, en ee11 vroutv rnet een bo11t1nan1el aan. Beiden van 
111iddelbare leeftijd. Er wordt gedenipt gepraat. 
TeJ!.en de tegenovergestelde ivand staan t1.vee bedde11, 1vaarva11 
het eerste leeg. Graotrnoeder ligt in het verste bed dichtbij ee11 
groot venster, dat schuilgaat achter vitrages. Het is een dag 
vroeg in lret voorjaar. Na111iddaf!., de zo11 schijnt bleek naar 
bi1111e11. Croo1111oeder lrgt 111et open OJ!.en, alsof ze ver weg is, 
diep in gedachten. Rense komt bi1111e11. Hij heeft een bosje 
bloemen bij zich. Kijkt onzeker rand. Gaat 11aar zijn groot-
111oeder. Aan de rand van het bed: 

RENSE Dag oma. 
GROOTMOEDER (af111ezig) Hè, wat zeg je? 
RENSE Ik ben het. 
GROOTMOEDER Wie zeg je? 
RENSE Rensc! 
GROOTMOEDER (pakt zijn ha11d, gli111laclz1, 1net zivakke 
ste1n) Ach, jongen toch, wat lief dat je me komt op
zoeken. 
*grootmoeder is Jacqueline Royaards-Sandberg t1976 
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RENSE Hoe is het met je? 
GROOTMOEDER Hè? 
RENSE (l1a1·der) Hoe is het met je? 
GROOTMOEDER Gaat wel. Ik verveel n1e dood. 
RENSE Ik heb een paar bloen1etjes voor je meegebracht. 
GROOTMOEDER Oh, leg ze maar neer, dan zet de zuster 
ze straks wel in het water. (Rrootmoeder zi11kt teruR in de 
k11sse11s, n1oe va11 de paar 1.voorde11 die ze gezeRd heeft. Lange 
stilte. Ceden1pt praten bij het andere bed.) 
GROOTMOEDER Je hebt nog altijd mijn uitgave van de 
Mei van Gorter. Wil je zorgen dat die terugkornt. Het is 
een grote letter: Ik wil het eens herlezen. 
RENSE Ik zal hem voor je meenemen. 
(de vitrage bolt een beetje door de wind, die door het open
staande raam kornt) 
RENSE Is het hier niet te koud? Zal ik het raam voor je 
dichtdoen? 
GROOTMOEDER (hoort hem 11iet. Citeert uit . 'Mei') Weet 
ien1and wat op aarde het schoonste is, het allerschoon
ste? welks gelijkenis hij ziet in alles wat hem vreugde 
geeft ... 
(dan plotseling) Hoe is het toch met je moeder? 
RENSE Ik ga zaterdag naar haar toe. 
GROOTMOEDER (zonder he111 te horen) Het is jammer van 
je vader, jammer". zo plotseling". hij was nog zo 
JOng ... 
( Re11se loopt naar het raam en sluit het half) 
GROOTMOEDER Wat doe je? 
RENSE Ik doe het raam een beetje dicht. 
GROOTMOEDER (11i1111ig) Laat dat. Ik vind het heerlijk. 
Het is het enige wat ik van de buitenwereld ervaar. 
(Rense opent het raan1 1.veer en Raat zitten. Lange stilte) 
GROOTMOEDER Wat voer je toch uit op het ogenblik? 
RENSE Ik werk nog voor de televisie. Maar we zijn met 
een aarual .mensen bezig een nieuwe teatergroep op te 
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richten. Wc hopen subsidie te krijgen. 
GROOTMOEDER (t11isprijze11d) Wat voor mensen? 
RENSE (aarzelend) Cas Enklaar, Gerard Thoolen, Peter 
Faber, Marja ... 
GROOTMOEDER (schudt afke11re11d haar hoofd) Zegt me 
niets. Allemaal dilettanten! 
REN SE Hoc weet je dat nou? Je kent ze niet eens. 
G ROOTMOEDER Dat is het nou juist. Als je goed bent dan 
doe je van je spreken. Dat richt niaar groepen op. Ik 
hoorde gisteren van Guus dat er in ons gezelschap ook 
van die jongeren zijn, die het anders willen. Ze denken 
dat ze God zijn. Maar het is je reinste dilettantisme. En 
je bent het zelf ook. Een dilettant. Wat haal je je op je hals. 
Hou d'r mee op. (steeds woedender) Ik wfl dat je er 
mee ophoudt. Je grootvader is ook met niets begonnen. 
Maar hij had een enorm inzicht, hij kon leiding geven. 
Hij had veel in het buitenland gezien. 
RENSE (zonder overtuiging} Dat heb ik ook. 
GROOTMOEDER (hoort hem niet) En daarbij was het een 
begenadigd akteur. 
(de mensen aan het andere bed hebben afsc/1eid genomen. Staan 
bij de deur, knikken schichtig 'goede111iddag', e11 sl11iten de 
deur) 
RENSE (half naar hen gekeerd) Goedemiddag. 
GROOTMOEDER (merkt het 11iet} Je grootvader zei altijd 
als ik niet aan het toneel was gegaan, was ik advokaat 
geworden. Waaro1n ben je geen rechten gaan studeren. 
Dit wordt niks. Hou ermee op. Nu heb je nog de char
n1e van je jeugd. Maar als je veertig bent, ben je diep 
ongelukkig. 
(ze z inkt uitgeput in de kusse11s. Rense zit er verslagen bij. 
Buiten speelt een carillon. Een zuster kon1t binnen.) 
ZUSTER (tegen grootrnoeder) Nee maar, wat bent u vrese
lijk stout. Het bezoekuur is allang over. Stuur meneer 
maar gauw naar huis. (pakt de bloenren) Zal ik deze maar 
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even in het water zetten? 
RENSE (staat op) Ik ga n1aar. 
cnOOTMOEDER Trek het j e niet aan hoor jongen. Maar 
ik meen wat ik zeg. Kon1 je gauw weer langs? 
RENSE (kust zijn J?Y1lot1noeder) Ja 01na. 
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GESCHIEDENIS VOOR ZEVENTIG 

waarin men in de schouwburg een tuk 
doet 

De koöperatieve vereniging het Werkteater u.a. \l\lerd in 
februari 1970 opgericht. Er waren twaalf leden, die me
rendeels van de toneelschool kwamen en al enkele jaren 
achter de rug hadden bij een repertoiregezelschap. 
Ze hadden de toneelschool ervaren als een instituut dat 
een bepaald en beperkt beeld gaf van teater. Er werden 
normen gehanteerd, \l\laaraan je moest voldoen om in 
dat beeld te passen. Zoals het Nederlands toneel zich 
baseerde op de erkende 111eesterwerken uit het wereldre
pertoire, zo ging de school uit van traditionele opvattin
gen over akteren. 
Je werd niet geprikkeld datgene wat je eigen was op te 
sporen en te herkennen. Je voelde je gemanipuleerd, je 
moest je dialekt afleren, je werd overgoten n1et een kul
turele saus. Aanpassing aan de praktijk van de bestaande 
gezelschappen betekende vervree1nding en frustratie. 
Het was een tijd van ontzag voor het tcater van de grote 
regisseurs: Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, Giorgio 
Strehler, Peter Brook, Bertold Brecht ... 
Ze schiepen teátervonnen waarin alle funkties: Jicht, 
grime, beweging, kleur, dekor, beredeneerd leken. Ie
dere regieaanwijzing had een reden. De voorstellingen 
waren volmaakt. Ze gaven blijk van een sterke betrok
kenheid bij de sociale en politieke situatie van hun tijd. 
Dialektiek en bewustmaking van het publiek stonden 
hoog· in het vaandel geschreven, maar de uiteindelijke 
vorn1 kwam voort uit de traditionele verhouding tussen 
schrijver, regisseur, akteur en publiek. 
Eind jaren 'óo voltrok zich een verandering geïnspireerd 
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door invloeden uit de V.S. Het Living Theatre kwam 
naar Parijs. Je zag mensen het toneel opkomen in hun 
eigen kleding, ze bleven enkele minuten alleen nlaar 
zwijgend staan. De rillingen liepen over je rug. Je zag 
iets van die mensen zèlf; het was bijna te privé, een 
liefdes verklaring. Ze waren niet afhankelijk van ideeën 
of effecten die door anderen waren uitgedacht. Alleen 
dat ene moment gold , waarop ze daar samen waren met 
het publiek. 
Toen het Living Theatre in Carré optrad met 'Mysteries 
and other pieces' lieten leerlingen van de toneelschool 
zich niet onbetuigd . Ze riepen: 'Dead theatre, dead thea
tre!' Maar op den duur nam de belangstelling toe voor 
een nieuwe beweging in het teater. 
Opva11end was dat men met groepen te maken kreeg, 
méér dan met idolen. Uit Amerika kwamen het Open 
Theatre, Bread and Puppet Theatre, La Mama, uit En
geland Traverse Wo rkshop en Pip Simmons Theatre 
Group. Ze maakten tcater n1et minder uiterlijke midde
len van licht, dekor en kostuu1ns; centraal stond de fy
sieke ekspressie van de akteur, een facet van het akteren 
waarin vooral de Pool Grotowski heel ver ging. 
Nieuwe ontwikkelingen waren ook te vinden in de poli
tieke situatie. In Nederland ontstond Provo met zijn 
anarchisties verzet tegen de autoriteit en uit de studen
tenbeweging vloeide de bezetting van het Maagdenhuis 
in A1nsterdan1 voort. In de Parijse n1ei-revolte van 1968 
ontstond het motto 'l'Imagination au pouvoir'. In Praag 
leek het lente. In Mexico-City emancipeerden de stu
denten. De belangstelling voor de toen al tien jaar oude 
Cubaanse revolutie nam toe. Er was internationale soli
dariteit nlet de Amerikaanse rassenstrijd en protest tegen 
de oorlog in Vietnarn. 
Mensen uit de wetenschap en kunstenaars verenigden 
zich om zich uit te spreken over politieke gebeurtenis-
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sen. Er waren teach-ins, het Russelltribunaal sprak zich 
uit over de Amerikaanse interventie in Oost-Azië. De 
regenten probeerden het verzet te breken van een bewe
ging die oude waarden verwierp en een nieuwe inhoud 
zocht voor het begrip Vrijheid, dat zich nog op allerlei 
ongearticuleerde manieren vertaalde in druggebruik, in
spraak, democratisering en emancipatie van de zwijgen
de meerderheid. 
Wie aan de toneelschool afstudeerde kwam gewoonlijk 
terecht bij één van de reguliere repertoiregezelschappen. 
Dat was niet de plaats waar de vernieuwingen zich vol
trókken. Het Nederlands toneel werd in het einde van 
de jaren 'óo beheerst door een grote produktiedwang. 
Het waren to neelfabrieken, die meestal vale, ongeïnspi
reerde voorstellingen afleverden. Het repertoire, geput 
uit het reservoir van internationaal erkende meesterwer
ken, vervulde vooral een n1useumfunktie yoor ontwik
keld burgerpubliek. 
Initiatieven van jonge spelers, die op de laagste trap van 
de hiërarchie begonnen maar nieuwe ideeën wilden uit
proberen, werden gedoogd, als de produktie van voor
stellingen er niet onder leed. Ouderen bekeken het als 
een kinderkamer, een ongevaarl ijke uitlaatklep voor on
genoegen. In de periferie van het officiële teate r gebeur.
de veel meer. Verschillende van de latere leden van het 
Werkteater eksperimenteerden in het studententoneel, 
dat toen een hoge vlucht nam. Workshops kwamen in 
de n1ode, waarin akteurs en studenten samenwerkten op 
basis van improvisaties en trainingen. Alles was gericht 
op het zoeken naar nieuwe vormen en een nieuwe in
houd, naar de relatie die zou kunnen bestaan tussen de 
eigen tijd, de eigen situatie, de eigen persoon en het 
tea ter. 
Eind 1969 vlogen de tomaten door de Amsterdamse 
stadsschouwburg bij een voorstelling van Shakespcare's 
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Storm door de Nederlandse Comedie en een maand la
ter werd er, in Amsterdam althans, nauwelijks meer 
gespeeld, alleen nog gediskussieerd. De vernieuwing 
had ook de officiële toneelwereld bereikt. 

Werkteaterleden in 1970 over het gevestigde toneel: 

Jan Joris: 'Wat me het meeste afstoot in het gevestigde 
teater is het vormen en vastleggen van een "volwassen 
teaterpersoonlijkheid", het opzetten van het masker 
waarmee je dan verder door het leven moet, het aanleren 
van truuks zonder dat er enige aanleiding voor is en 
zonder een werkelijke achtergrond, zonder motief en, 
het belangrijkste, zonder jezelf enje eigen drijfveren ooit 
te kennen. Het is erg moeilijk om in het bestel een plaats 
te vinden waar je niet onmiddellijk wordt benoemd. Als 
regisseur word je geacht een ander je droom op te leg
gen. Er is vooral in het huidige produktiesysteem geen 
plaats om ideeën vrij te ontwikkelen·, om niet on1niddel
lijk' de auteur, de uitvinder of de reisleider te wórden.' 

Yolande: 'De t.oneelgroepen zijn gevangen in een pro
duktiesysteem. Er worden voorstellingen gemaakt. Je 
hebt het idee dat die alleen belangrijk zijn en het sukses 
daarvan. Het individu telt niet wezenlijk en geeft zich
zelf daarom een fiktieve, weerzinwekkende importantie. 
Er wordt geen risiko genomen, wat je doet moet altijd 
redelijk zijn. Zodat het moeilijk wordt aan je eigen gren
zen te gaan werken. Je waarde is kaswaarde. Je voelt je 
voortdurend bedreigd. Niets wordt onderzocht. Het 
publiek is de broodnodige konsument. Ik vind de gezel
schappen deerniswekkend.' 

Peter: ' ... vervelend, saai, pretentieus, eerzuchtig zonder 
basis en wortels in de werkelijkheid.' 
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Cas: 'In het algemeen kan ik zeggen dat er bij een gezel
schap geen werkelijke bezinning is van ieder lid op wat 
ze zijn, wat zij willen met toneel en hoe zij dat samen 
willen doen .. Er is geen ruimte voor het individu. Het is 
een fabriekje dat gebrekkige kunst produceert en waarin 
alleen prestaties en resultaten gelden. Ik zie toneel als een 
levend, variabel iets, wat tussen mensen gebeurt, over 
mensen.en hun verhouding tot de wereld.' 
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KORREKTIE 

openingsscène uit Misdaad 

HELMERT En dan vraag ik nu U\V aandacht voor Hans, 
die een gedicht zal voordragen over het onderwerp 'kri
minaliteit'. 

Heltnert gaat terzijde staan, Hans ko1nt op 1net een papiertje 
en begint het gedicht voor te drage11 dai daar op staat. 

HANS 

Lange rijen gevangenen 
trekken langs mijn bed 
zij dragen hun brood 
zij dragen hun britsen 
en ik, ik wil niet met ze twisten 
maar ze tot gehoorzaal zijn 

Daarachter ... 
HELMERT (is naast hem komen staan) Een ogenblik! (sist 
tegen Hans) Wat doe je nou! Dit kan niet! Dit is toch 
geen voordragen Hans. 
Het is een gedicht, een kunstwerk en jij staat dat een 
beetje eentonig op te dreunen van pom pom pom! Dat 
kan toch niet! (wijst op papiertje) En had je niet even de 
moeite kunnen nemen het uit je hoofd te leren! 

Hans krijgt nauwelijks de kans er iets tegen in te brengen. Hij 
sputtert af en toe wat tege11. 

HELMERT Nou, we zullen er even aan werken. Dames en 
heren, als u het ons niet kwalijk neemt, willen we even 
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dieper op dit incident ingaan; voor u een unieke kans om 
wat inzicht te krijgen in ons werkproces. (zet een stoel 
neer, tot Hans) Ga zitten! Vertel even inje eigen woorden 
wat je net gedaan hebt. 
HANS Ik heb net een gedicht voorgedragen. 
HELMERT Dat zou ik iets anders \Villen zeggen. 
HANS Huh? 
HELMERT Je hebt geprobéérd een gedicht voor te dragen. 
HANS Ik heb geprobeerd een gedicht voor te dragen. 
HELMERT Hoe heb je dat geprobeerd? 
HANS Nou, gewoon ... 
HELMERT Wat gewoon? 
HANS Ik heb gewoon geprobeerd. 
HELMERT Op welke wijze? 
HANS Huh? 
HELMERT Op welke wijze heb je geprobeerd het gedicht 
voor te dragen? 
HANS Nou, gewoon ... zo goed mogelijk. 
HELMERT Dat vroeg ik niet! Op welke wijze? Nog een 
keer. Op welke wijze? 

Hans kijkt hulpeloos rond. Stilte. 

HELMERT Op je eigen wijze? 
HANS Ja, op m'n eigen wijze. 
HELMERT Dus kort san1cngevat: Jij staat hier op je eigen 
lullige wijze in het openbaar een gedicht te verkrachten. 
Ja of nee? 
HANS Nou ... 
HELMERT Ja of nee? 
HANS Ik heb gewoon ... 
HELMERT Nee Hans, gewoon ja of nee. 
HANS Nou, ja dan, als je het wilt horen! 
HELMERT Dus ja! 
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Helmen pakt nu ook een stoel en laat Hans zich 1net z'n stoel 
verplaatsen zodat hun co11fro11tatie het karakter krijgt van ee11 
rechtbank, Reimert als rechter, Hans als verdachte. 

HELMERT Hans, op zichzelf is wat gebeurd is niet zo erg. 
Je hebt ook geen toneelschool gehad, dus die dingen 
vallen je wat moeilijker dan de anderen, maar waar ik 
wel erg verontwaardigd over ben is jouw reaktie! Ik zet 
hier een voorstelling stop, om jou iets aan je verstand te 
brengen. We brengen allemaal geduld op voor jouw 

·geval, en het enige wat jij daartegenover stelt, is dat je 
een beetje zit te mokken. Je bent kwaad! 
HANS Ja dat ben ik. 
HELMERT Ten onrechte dus. Hans ik geef jou". drie 
minuten. We zullen je isoleren, je legt met niemand 
kontakt, je blijft op je stoel zitten, en je denkt na over 
wat je gedaan hebt. En hopelijk kom je dan to t het 
inzicht, dat je ergens fout hebt gezeten. Dames en heren, 
ik vraag even uw medewerking. Laten we even drie 
minuten in alle stilte de zaak stilleggen en de beste hou
ding is om even van Hans weg te kijken. Blijf gewoon 
met uw eigen dingen bezig. (loopt naar Hans} Heb je 
sigaretten op zak, snoepjes? Nee? Mooi. Geef dat pa
piertje maar even hier. De tijd gaat nu in. Ontspannen 
zitten! · 

Hans z it ontspannen, voor zover 111ogelijk. Helnrert loopt op 
de achtergrond heen en weer als een cipier en kijkt af en toe op 
z'ri horloge. Na een tijdje: 

HÉLMERT Dat gaat goed. Ik doe er een halve minuut 
vanaf. Hans ik zou nu ook kunnen zeggen: ga 1naar aan 
de kant zitten, wij gaan door met het programma, maar 
dat wil ik niet doen, ik wil je de kans geven jezelf te 
rehabiliteren. Je leest het gedicht nog een keer op - stom 
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dat je het niet uit je hoofd hebt geleerd - en deze keer 
goed, ga maar rustig staan, ik zal je erbij helpen. 
HANS (krijgt lret papier terug en wil beginnen) Lange ... 
HELMERT Wacht even, duik er niet meteen in, kijk eerst 
even naar de mensen, dan met je ogen rustig op je papier 
en dan een inzet n1aken. Kom maar. 
HANS Lange ... 
H ELMERT Nee, nog eens. Rustig, rustig. Als je mensen 
aankijkt, kijk ze rustig aan. Iedereen is hier bereid je nog 
een kans te geven, dus wees niet angstig, maar open, 
open! . 
HANS 

Lange rijen gevangenen 
trekken langs mijn bed ... 
HELMERT Gevangenen, Hans! Mannen, die in een lastig 
parket zitten, soms buiten hun schuld. En het zijn er 
veel! Laat dat doorklinken. Nog een keer. 
HANS 

Lange rijen gevangenen 
trekken langs mijn bed 
ze dragen hun brood 
ze dragen hun britsen 
HELMERT Spritsen? 
HANS Nee, britsen! 
HELMERT Ga maar door! 
HANS 

... en ik, ik wil niet met ze twisten 
maar ze tot gehoorzaal zijn. 

Helmert gaat naast Hans staan, geeft lren1 ter ondersteuning 
een hand er1 terwijl Hans de rest van het gedicht doorworstelt 
kijkt hij glunderend de zaal in. Als na beëindiging applaus 
volgt, nee1nt He/111ert dat in ontvangst. Pas daarna laat hij de 
hand van Hans los. Ze gaan af en het progra1nma gaat verder. 
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DE NOTA 

waarin wordt afgerekend z.ondcr 
kassabon 

In het najaar van 1969 werd voor het eerst gesproken 
over een mogelijkheid on1 subsidie te krijgen voor iets 
nieuws, iets äat de i1npasse zou kunnen doorbreken. Jan 
Kassies, direkteur van de toneelschool in Amsterdam, 
sprak hierover met Jan Joris Lamers en kort daarop wer
den mensen gepolst die elkaar van de toneelschool ken
den of met elkaar hadden samengewerkt in het studen
tentoneel. De eerste vergadering op de toneelschool tel
de vijftien mensen. Het was toen àl min of meer duide
lijk dat men een subsidie wilde vragen voor één jaar 
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om teater te ma
ken. Het hield tegelijkertijd in dat de kontrakten bij de 
diverse gezelschappen niet verlengd zouden worden en 
dat men daar in geen geval zou terugkeren als het geld 
geweigerd zou worden. 
Sommigen durfden deze stap niet te maken. Anderen 
vonden dat we de verkeerde weg kozen; eerst moest het 
bestel worden opgeblazen, pas dan kon er iets nieuws 
ontstaan. Er · bleef een kern over die met elkaar in zee 
wilde gaan. Deze vergaderde door, stelde brieven op en 
koos de vorm van een koöperatieve vereniging. 
Ieder zette zijn ideeën op papier. Daaruit werd een 
werknota opgesteld die met een begroting van 
f330.ooo,- naar de minister van C.R.M. werd gestuurd. 
In deze nota stond het volgende: 

Er bestaan veel meer en veel essentiëlere mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van een z11ivere en zinvolle relatie tussen 
publiek en akteiirs en de akteur e11 zijn werk dan nu in de 



bestaande gezelschappen, die te veel gebonden z ijn aan (beper
kende) regels, benut kunnen worden. 

Een.gezelschap bestaat uit een aa11tal door enkelinge11 geselek
teerde leden die geen eenheid 11orn1en, &een gezamenlijk ua
/?.angsp11111 hebben, gedirigeerd 111orden in een produktiesys
teem. 
De produktiesfeer staat iedere wezenlijke ontwikkeling in de 
weg en biedt geen mogelijkheid om optimaal met het uitdiepen 
van teater bezig zijn. 

Ieder eksperiment binnen een gezelschap blijft óf een randver
schijnsel gescheiden van het normale produktieverloop óf een 
aangelegenheid, geïntegreerd in de prod11ktiesfeer; dat 1'1il zeg
gen dat 1nen van te vore11 uitgaat van ee11 ko11kreet res11ltaat dat 
derhalve gericht is op een herzie11ing van de vorn1 en niet op 
een herziening en herscholing van de 1nogelijkheden van de 
akteur. 

Er moet dus plaats en ruimte gekreëerd 1'1orde11, waar mensen 
die i11 het toneel t'1erkzaam zij11 elkaar k1111nen ont1noeten on1 
een uitwisseling tot sta11d te brenge11 va11 hun verschillende 
ervaringen teneinde gezame11lijk een praktisch onderzoek te 
kunnen doe11. 

T111aalf mensen, die tot nog toe her en der, buiten lz11n gezel
schap, va11uit dezelfde behoefte in workshops, stiidenienregies, 
lessen, een onderzoek verrichtten, besloten hun kontrakten 
voor het kon1ende seizoe11 niet te verlengen 0111 hiin krachten te 
kunnen bi111delen. Zij besloten tevens tot de oprichting van de 
koöperatieve vereniging u. a. 'her. Werkteater'. 
Binnen deze koöperatie zal ieders inbreng e11 participatie even 
groot zijn en bestaat geen delegatie van verantwoordelijkhe
den. De gezamenlijke verantwoordelijkheid sluit het vervullen 
van bepaalde taken binnen de groep niet uit. On1dat van ieder 
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. 
lid ee11 optimale i11zet wordt verlangd, zal het vervullen van 
11eve11aktiviteiten tot een minimum beperkt moeten worden. 

Demokratisering hing in die tijd weliswaar in de lucht, 
maar nien1and wist hoe je die n1oest realiseren . Duide
lijk was alleen, dat we niet meer wilden werken in een 
struktuur waarin de ideeën van een toplaag golden en er 
geen invloed was van de mensen lager in de hiërarchie. 
De hiërarchie moest worden afgeschaft en we zouden 
teater maken met zijn twaalven. 
Dat hield in dat we 1neteen afzagen van een aantal speci
alismen, die in het teater bestaan, zoals van direkteur en 
artistiek leider,. schrijver en regisseur, dramaturg, be
lichter, chauffeur, kleedsters en toneelknechten. De 
·vorm van koöperatieve vereniging paste daar het best 
bij. Het gaf ons de mogelijkheid het heft in eigen handen 
te nemen en van een stichtingsbestuur, dat de zakelijke 
verantwoordelijkheid draagt, af te zijn. 
Na een paar maanden van onzekerheid, brieven, tele
grammen en dreigementen kwam in augustus 1970 ten
slotte het bericht dat de subsidieaanvraag gehonoreerd 
zou worden. Na lang zoeken vonden we een leegstaande 
konfektiefabriek aan het Kattengat in Amsterdam die 
kwa ligging en ruimte hele1naal voldeed aan wat we ons 
voorstelden. 
We konden beginnen mee de praktiese uitvoering van 
hetgeen in het vervolg van onze Werknota wordt om
schreven: 

Er liestaat bij ons niet zozeer de behoefte aan de vernieuwing 
van het bestel van bovenaf, da11 wel aan de vernieuwing van de 
akteur van bi1111enuit, daaro111 zal ons onderzoek, waarvan wij 
onze bevindingen wekelijks in een rapport willen vastleggen, 
in eerste instantie gericht zijn op de volge11de facetten: 
a - doorbreking .van ieders gekonditioneerde refleksen, 
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truuks, routine, kliché's door een zoeken naar ieders auten
ticiteit door middel va11: 
i) fysieke training, verr11irning van de licharnelijke 1noge

lijkheden. 
2) stemtraining: ver11rolen van het skala van stem-, reso

nans-, en ade111halings1nogelijkheden. 
J) training van reakties, itnpulser1, jleksibiliteit. 
4) 1nentale training, onderzoek naar het funktioneren en 

het naar buiten brengen van het onderbewustzijn. 
5) itnprovisaties; bundeling van voorafgaande punten in 

een tema. 

b onderzoek naar ieders funktionere11 binnen de groep en 
het fu11ktioneren van de .11roep als totaliteit, door middel van 
een zo groot mogelijke openheid, akseptatie, verantwoorde
lijkheid, bereidheid ten opzichte van elkaar. 

c - het skala van door trai11ing e11 onderzoek gevonden rnoge
lijkheden toepassen in: 
1) een door de groep uit te werken tema. 
2) een door de groep uit te werken tema in samenwerking 

1net een nederlands auteur, deze auteur zal enige tijd 
betrokken moeten zijn bij de werkwijze van de groep. 

J) een dramatiese tekst uit de literatuur. 

d - onderzoek naar de fi1nktie van het publiek; het funktione
ren van het publiek op andere wijze dan uitsluitend als 
toeschouwer, door middel van: 
J) het publiek betrekken in het werkproces. 
2) het publiek be1vust maken van zijn rol in het teatrale 

gebeuren. 

e - alle facetten van het onderzoek zullen gebonden zijn aan 
een tijdsli1niet, die de groep z ichzelf oplegt. 
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f - in alle stadia van het onderzoek moet de mogelijkheid tot 
konfrontatie 1net het publiek bestaa11 door rniddel van: 
1) het geven va11 lesse11 voor zover er behoefte aan bestaat 

en wij aa11 de behoefte ku11ne11 voldoen. 
2) liet bijwonen va11 trai11i11g en repetitie in diverse stadia. 
3) san1enwerking rnet a11dere groepen ter inforrnatie en uit-

1visseli11,~ van opgeda11e ervari11ge11. 
4) 1na11ifestaties (zoals in 'd' 011isc/1reve11) 

g - de ruin1te waarin het onderzoek plaats vindt moet tegelij
kertijd geschikt zijn 01n ko11fro11taties niet het publiek aan 
te gaan, dat wil zeggen dat er naar n1imte gezocht wordt 
waariu iedere sceniese arc/1itekt1111r 111ogelijk is; in geen 
geval een teater waar de verhouding publiek-speler al on
veranderbaar is. Een jàyer, vergaderruimte en administra
tieve r11in1te, verwanning en douches zijn ono111beerlijk. 

De subsidie zou verleend moeten worden rnel het oo.~rnerk op 
research, zonder bepaalde voorwaarden voor produkties voor
af 

Antsterdam, januari i970 
yolande bertsch, marja kok, daria n1ohr, shireen strooker, cas 
enk/aar, peter faber, jan Joris la111ers, hans nian in 't veld, 
rense royaards, f!.erard thoolen, l1er111an vinck, hel1ner1 1vo11-
denberf!.. 
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KOLLEKTIEF 

waarin twaalf jonge akteurs zelf 
de vloer gaan dweilen. 

Hee idee van kollekcief \Verken is een principieel uic
gangspunc, dat ook de tetnatiek van onze stukken heeft 
beïnvloed. Binnen de koöperatie moet je alle taken kun
nen vervullen, die noodzakelijk zijn voor het goed funk
tionereri van de groep. Al ben je het ene n1oment n1eer 
bezig 1net spelen dan n1et organiseren, je blijft altijd 
beschikbaar voor een groot aantal andere werkzaam
heden. 
Belangrijk voor ons was dat \Ve op den duur konden 
realiseren wat eerst alleen maar een idee was. Een lange 
periode van konflikten en chaos in zo'n proces kun je 
niet uit de \veg gaan, omdat je moet opboksen tegen een 
neiging die zichzelf voortdurend bevestigt. In onze sa
menleving \vordt steeds meer gespecialiseerd. Mensen 
geven hun kennis uit handen aan specialisten. Meer en 
meer gebieden onttrekken zich aan onze waarnen1ing en 
kontrole. Geboorte, opvoeding, gezondheid, seksleven, 
relaties, sterven, \Vorden gemonopoliseerd door specia
listen. 
Deze tendens heeft ook al lang van het teater bezit ge
nomen. 
Afgezien van het feit dat het steeds 1neer is opgesplitst in 
kacegoriën als cirkus, opera, toneel, kabaret, variëté, 
musical, show, enzovoorts, is ook de toneelspeler ver
engd tot een ver van zijn publiek en de alledaagse reali
teit verwijderde cekstzegger, die voor zijn specialisme 
afuankclijk is van talloze andere gespecialiseerden. Dat 
doorbraken we. Door alle funktics onder eigen beheer 
van de spelers te brengen, vereenvoudigden we de orga-
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nisatie. We wilden en konden ons niet meer bedienen 
van dekors, belichting en de da4rop ingestelde, duur 
uitgeruste kultuurcentra. We kozen voor een eenvoudi
ger manier van teater maken met minder uiterlijke mid
delen en direkt binnen het bereik van het publiek. 
Voor ons stond de akteur centraal als speler en ontwer
per van dramatiese situaties, als iemand die zijn eigen 
ruimte schept en zelf verantwoordelijk is, zonder zich te 
verschuilen achter een regisseur, een n1ooie belichting of 
een schrijver. Dat was erg naakt. Dat ervoeren we heel 
sterk toen wc begonnen. Alleen wat je zelf in huis had 
kon je laten zien. Dat was nog maar ongelooflijk weinig 
en beperkt. Je kreeg een enorme vrijheid \vaar je niet 
direkt mee wist te \verken. 
Marja beschreef eens hoe ze als meisje van zeventien 
naar Engeland vertrok . Haar ouders nan1en afscheid van 
haar en stonden bedroefd te kijken op de kade terwijl de 
boot de haven uitvoer. En zij stond over de railing te 
zwaaien en te zwaaien. O p een gegeven n1oment merkte 
ze dat ze haar jas had uitgetrokken en daarmee boven 
haar hoofd stond te zwaaien, uitbundig van blijdschap. 
Dat was het gevoel dat in de koöperatie overheerste. Je 
wist niet waar je naar toe ging maar je voelde je wel vrij. 
Het beangstigde ons ook. Dat heeft in het begin geleid 
tot een hinken o p twee gedachten zoals duidelijk werd in 
de allereerste projekten, het Waarheidsprojekt en het Dro
met1projekt. Het Waarheidsprojekt ging helemaal uit van 
improvisaties, terwijl het Drornenprojekt, dat tegelijker
tijd werd gemaakt, zich tenslotte baseerde op een door 
een auteur (Maeterlinck) geschreven tekst. 
Dit konflikt tussen geschreven tekst en improvisatie, 
kreeg een definitief karakter in de loop van het tweede 
jaar. We wilden toen met z'n allen een projekt maken 
uitgaande van een roman van Faulkner, 'Sanctuary'. 
Somrnigen konden zich daar heel goed in vinden, maar 
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anderen vonden het tema niet interessant en niet relevant 
voor onze eigen werkelijkheid. 
Uit dat gevecht is tenslotte Toestanden voortgekomen. 
Afgezien van het feit dat Toesta11de11 een sterk pleidooi 
inhield voor demokratisering, voor onze manier van 
werken, in zekere zin voor ons bestaan als groep, leidde 
onze improvisatiemetode tot een konkreet resultaat: een 
herkenbaar beeld van situaties in een psychiatriese in
richting. 
We hadden een begin gemaakt met een manier van im

·proviseren, waarin je je kon en moest beroepen op je 
eigen realjteit, waarin je eigen houding ten aanzien van 
bepaalde problen1en ter diskussie was. 
De tema's zouden we steeds duidelijker ontlenen aan 
konflikten in de samenleving. Eén grondgedachte is 
daarin een bindend element: demokratisering, het ge
vecht van de enkeling tegen een deskundige, steriele 
hiërarchiese orde. 
Soms zou ons voor de voeten worden geworpen dat ons 
werk minder briljant is dan het regisseursteater of min
der grandioze ideeën heeft dan het auteursteatcr. Daar 
staat tegenover dat het de meest autcntieke vorm is van . 
aktueel Nederlands teater en dat een voorstelling van 
ons aanleiding is tot een kollektieve ervaring, die binnen 
het bereik van elk publiek ligt. 
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TRAININGEN 

waarin de 1naillot nooit meer uitgaat 

Yolande ('70) 'De tijd dat ik bij Grotowski ben gevvcest, 
was n1aar kort, n1aar drieëneenhalvc n1aand (februari
mei '68), 1naar het was een hele intense levende periode 
van waanzinnig hard werken. Ik werd voor het eerst 
gekonfronteerd met de mogelijkheid onderbewuste la
gen van eigen persoonlijkheid als kracht en bron aan te 
boren. De tekens die dus niet gekonstrucerd worden 
n1aar ontstaan uit een diepere bewustzijnslaag bleken 
autentieker en origineler dan elke aangeleerde, geappli
keerde vorm. Ik realiseerde me dat een training voort
durend moest funktioneren vanuit een mentale instel
ling, dat de oefeningen, de bewegingen, spiritueel 
n10esten worden gemaakt en beleefd. ' 

Voorop stond voor ons dat je je n1oest kunnen uitdruk
ken door n1iddel van je lichaam. Dit idee, dat zijn weer
slag vond in een training die eisen stelde aan je lichame
lijke konditie, zette zich vooral af tegen het gebruikelijke 
'naturalisme' van het literaire teater waar de tekst uit
gangspunt is, alles n1oet verklaren en te weinig aan de 
verbeelding en het associatievern1ogen van de toeschou
wer overlaat. 
Het lichaan1 spreekt een eigen taal, die niet verwijst, 
verhult, vertaalt; een absolute taal, die zich niet laat 
schrijven, nooit laat m isverstaan; een taal die zich direkt 
richt, laat voelen, laat ruiken, laat horen, laat zien; een 
tastbare taal van het mon1ent. Kortom de taal van her 
tea ter. 
Om je te kunnen uitdrukken door middel van je lichaan1 
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is het nodig er de mogelij kheden van te onderzoeken, de 
grenzen te verkennen, het te trainen. In het begin was 
het bij ons een mengeling van invloeden, die door ver
schillende mensen "verden ingebracht, omdat ze met 
Decroux, Grotowski, of wie dan ook hadden gewerkt 
o f door hen waren beïnvloed. Er liepen ook te veel as
pekten door elkaar en het werd niet duidelijk wat je 
trainde: improvisatietechnieken, koncentratievermo
gen , konditie, ademhaling, stemgebruik, ritmegevoel. 

Om hier 111eer helderheid in te krijgen werd de dagelijk
se ·training na enkele maanden verdeeld in : 

. . 
5 m1n. warming up 

J 5 min. konditietraining 
20 min. individuele training 
20 min. groepstra1n1ng 
30 min. taal/muziektraining en direkt omzettingsver

mogen 

Een dag zag er als volgt uit: 
Verslag training donderdag 26 november 1970 
syn1bool, teken: Het leve11 een droon1 (Ca/deron)-relativit~it 
1varming up-konditietraini11g: 
ritrne r11aken, klein met elkaar 
- voortbewegen: lopen, opstrekken in het lopen, ontspannen 

lopen, hinkelen, springen, kruipen, knieën heffen, hielen 
heffen enz ... enz ... 

- oefeningen buikspieren: rekken, spannen en ontspannen. 
rug, beenspieren, flanken 
soepel e11 warm 1nake11 van de ruggegraat-eindigt in maken 
van bn4g 

individuele training 
groepstraining: 
- bewegen door de ruimte-korte ontmoetingen-konsentratie op 

de ander; handeling volgt (als in gevecht) 
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- heivegen door de n~imte-korte konfrontaties-bewegen als in 
spiegel 

direkte otnzetting: 
tableai~'s: centraal . in 
verkiez ingskampagne, 
in het rijk der 1nensen 
in het rijk der poezen 
in het rijk der varkens 
in het rijk der slangen 

het tableau is 
speelt zich af: 

een President in een 

improvisatie: gegeven een man, een vrouw, een verzeke
ringsagent en een kat. We gaan ilit van een ritn1e1 tekst 
(evt.) al/één gezongen. 

Later trainden we in kleinere groepen, waarin één van 
ons als 'stimulator' optrad, die oefeningen aangaf en de 
anderen korrigeerde. De bedoeljng was om op den duur 
voor ieder apart een schema en een serie oefeningen te 
vinden, die voor hem/haar individueel golden en afge
stemd waren op een eigen dynamiek en de beperkingen 
en mogelijkheden van ieders eigen lichaam. 

Na het eerste jaar werd de training 1neer geïntegreerd in 
de voorbereiding, het n1aken en spelen van projekten. 
Ze is sindsdien te onderscheiden in drie soorten: 
a) individuele training 
b) training gericht o p het maken van projekten. Oefe

ningen voor lichaam, stem, konsentratie gaan gelei
delijk over in een improvisatietraining met betrek
king tot de tematiek van het stuk, dat we aan het 
maken zijn. 

c) training gericht op de voorstelling van projekten. 
Hier dienen de oefeningen - op spontaneïteit, konsen
tratie, verbeelding - als voorbereiding voor het 
spelen. 
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Naast de trainingen die vanzelfsprekend uit onze werk
n1etode voortkwamen, zochten we naar specifieke uit
drukkingsmogelijkheden in akrobatiek, kaskade, karate, 
zang etc. Hiervoor benaderden we mensen buiten de 
groep. 
Het sukses of de kontinuïteit van deze lessen hielden 
nauw verband met de teatrale toepasbaarheid die we er 
in vonden en de mate waarin we ze als zinvol ervoeren, 
als groep of individueel. 
Vanaf het eerste jaar krijgen we les van het akrobaten
duo 'the Con10 Brothers'. We vonden met hen een trai
ning, die zich baseert op samenwerking, waarin alert
heid en onderling vertrouwen onontbeerlijk zijn. 
Als je een salto maakt, op een ander zijn hoofd staat, of 
een handstand 1naakt op iemands schouders, moet je je 
ondennan niet alleen volledig vertrouwen en feilloos 
aanvoelen, n1aar ook "veten dat je \vordt opgevangen op 
het n101nent dat je je balans een fraktie van een sekonde 
verliest. Door de akrobatiek ontdekten we nieuwe vor
men, die we als groteske en variëtéachtige uitdrukkings
middelen Konden gebruiken. In Misdaad werd een akro
batiekserie gebruikt on1 de houding van de reklassering 
tegenover een ex-gevangene duidelijk te maken, in Feest 
voor Nico droeg de farrtilie Nico op handen en in Hallo 
J\1.edernens werd de vloer aangedweild n1et Chadowski 
door de gebroeders Eigenhuis, allcn1aal. vertaald in akro
batiek. 
Bijna iedereen nan1 individueel zangles van Julia Colpa 
om ademhalings- en sterntechniek te verbeteren. Julia 
frustreerde je nooit door een zanger van je te willen 
maken. Ze ging uit van je eigen n1ogelijkheden en het 
plezier dat je in zingen kon vinden. 
Als groep namen we yogalessen, waarmee we hoopten 
wegen te vinden om ons te ontspannen en te konsentre
ren on1 op die manier onze spelmogelijkheden te verdie-
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pen. Gedurende kortere periodes en soms gericht op 
speciale projekten deden we judo, kaskade, stijldansen 
en werkten we enkele maanden met de Italiaanse clowns 
'! Colombaioni'. 
Zo hebben \Ve tot nu toe naast het spelen en maken van 
projekten voortdurend gezocht naar middelen en tech
nieken die onze uitdrukkingsmogelijkheden konden 
beïnvloeden en versterken. 
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ZOMERSTRAATTEATER 

waarin men 'jingle bells' begint 
te zingen op een leeg plein. 

Happenings, Provo, Flower Power doorbraken in de 
jaren 'óo het konventionele straatbeeld. De openbare 
weg werd speelruimte voor ludieke en politieke akties. 
Mensen gingen de straat op om te ageren. Er werd vaak 
stevig tegen opgetreden, waarbij men zich beriep op 
stedelijke politieverordeningen, die stringente verbods
bepalingen bevatten tegen demonstraties en 'het zich 
vermomd bevinden op openbare wegen'. Maar de op
positie tegen het traditionele gezag, de buitenparlemen
taire aktie, de kultuur van 'de jeugd waren niet meer van 
de straat te slaan. 'Yippie is gestalt theatre of the streets, 
compelling people by example to change their aware
ness', zoals Jerry Rubin het in '68 uitdrukte. Het zou 
nog enige jaren duren eer de autoriteiten, het publiek en 
niet in het minst de toneelspelers (maar on1 andere rede
nen) gewend waren aan straatteater. 

OP STRAAT 

Een jaar na de oprichting, in de zomer van '71 besloten 
we 'iets' op straat te doen. Het doel daarvan was 'door 
een onverwachts optreden de reakties en de betrokken- . 
heid van het publiek te peilen en onze eigen reakties in 
zulke direkte omstandigheden te leren kennen' (ie jaar
verslag). We splitsten ons in twee groepen. De ene 
maakte een moppen-potpourri aan de hand van een 
boekje uit de feestwinkel, de andere groep bewerkte een 
sprookje. 
Zonder een tournee uit te stippelen of de plaatselijke 
autoriteiten in te lichten, trokken we in tvvee auto's naar 
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willekeurig gekozen plaatsen. Het was vaak een einde
loos gedelibereer of een bepaalde plek nu wel of niet 
geschikt was voor onze akt; angst om zo dicht op een 
onvoorbereid publiek te spelen, speelde daarbij een gro
tere rol dan redelijke argumenten . De allereerste dag 
moesten we in Abcoude sto ppen voor een openstaande 
brug. 'Een, t\vec, drie in Godsnaam', dachten we en 
stapten uit om de wachtende automobilisten op onze 
moppen te vergasten. Paniek bij ons, verbijstering on
der de omstanders. De brug ging dicht, het publiek reed 
door. 
Het andere groepje kon niet achterblijven en koos een 
stil plekje op een kade o n1 het sprookje te spelen. Wat 
aarzelende toeschouwers en een groep jongens, die we 
tegen elkaar hoorden zeggen: 'Zullen we ze d' r effe in
flikkcrcn, dan koelen ze wel af'. 

In de loop van de zon1er werd ons programma duidelij
ker. We legden een zeiltje op het trottoir en trokken de 
aandacht van de voorbijgangers door liedjes en een 
akrobatiekserie. Daarna volgde een journaal, waarin we 
het dagelijks en plaatselijk nieuws zichtbaar maakten in 
korte akts, (Marbonramp, rellen op de Dam, huisves
ting gastarbeiders etc.) We hadden een aantal sprookjes, 
waaronder de Bremer stadsmuzikanten, het Luisje en 
het Vlootje, Domme Hans, die \ve kozen afhankelijk 
van het aantal kinderen in het publiek. Wc besloten met 
het zingen van het weerbericht. 

Het publiek reageerde soms agressief. Wc maakten een 
te g rote inbreuk op het straatgebeuren. Men gooide met 
water, interrumpeerde, schold ons u it, protesteerde, 
omdat we bijvoorbeeld voor de kerk speelden, reed n1et 
auto's door het publiek en over ons zeiltje. Een week in 
Groningen en Friesland was een absoluut dieptepunt. 



We speelden onaangekondigd en dat gaf in een enkel 
geval problemen met' surveillerende agenten. M eestal 
posteerde zich er een voor het publiek, zag het een tijdjè 
aan en n1aakte vervolgens een eind aan ons optreden. 
Om daar een antwoord op te hebben, maakten w e een 
korte reklame-spot 'Kom bij de politie', die een paar van 
ons speelden te rw ijl de anderen gewillig het zeil oprol
den en de spullen pakten. 

In de tweede zomer gingen wc op dezelfde manier ver
der. Wc waren alleen wat brutaler en trefzekerder. Ons 
progra1n1na zat beter in elkaar. Aan het journaal hadden 
wc reklame-items toegevoegd en twee van ons waren 
per week verantwoordelijk voor de keuze van de plaat
sen waar wc· zouden optreden. Door onze eigen zeker
heid scheen ook het publiek het als vanzelfsprekender te 
ervaren. M arktmeesters en politieagenten waren ook 
meer bereid zich te laten bepraten. We hadden inmiddels 
een kleine vrachtauto gekocht, waarop een uitklapbaar 
podium was gemonteerd. 
In een enkel geval gebruikten we die, het had het voor
deel dat wc voor meer mensen zichtbaar waren, maar 
het leek in tegenspraak met het karakte r en de mobiliteit 
van ons progra1nma. 

OP EEN PODIUM 

De derde zomer ('73) gebruikten we dit podium als uit
gangspunt. We wilden een echt H ollands programma 
maken. De auto werd beschilderd met polderlandschap
pen: weiden, sloten, koeien, ondergaande zon. Een 
reusachtige rood-wit-blauwe vlag bood, als een op zes
t ien palen rustende luifel, enige bescherming bij minder 
goed weer voor spelers en publiek. Door deze uitbouw 
van de outillage konden 'vVe niet meer overal zomaar 
spelen. We 1noesten de autorite iten van tevoren inlich-
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ten en perm1ss1e vragen. Het gebeurde wel dat we er
gens op een achteraf-pleintje werden weggestopt. We 
hielden daarom eerst een optocht met muziek en akro
batiek door de stad. 
Het programma bestond uit een aarital onderdelen, die 
zich voor en op het podium afspeelden; slapstick, een 
koortje met een Chinese gastdirigent, akrobatieknum- · 
mer, het politieke sprookje 'Zwaan kleef aan' met de 
koningin als vertelster en tot slot de Finale, een kwis, 
waarin een fascistoïde kwismaster de families Spaan en 
Koudijs tegen elkaar uitspeelt. 
De veldslag waarin de wedstrijd ontaarde eindigde met 
het zingen van: 'Ik heb u lief mijn Nederland'. 

Onze tournee was nu van tevoren georganiseerd. We 
deden per dag een stad aan en speelden één voorstelling 
's middags. Het had een wat officiëler tintje en het pu
bliek reageerde minder afstandelijk. Desalniettemin 
werden we bij een optreden in Amsterdam-Noord met 
zoveel eieren bekogeld, dat het podium te glibberig 
werd om verder te spelen. Het dreigde in een echte oor
log te eindigen met de volgende dag een kop in de 'Tele
graaf': 'Groep 2000 op de vuist'. 

In de loop van het daaropvolgende seizoen werden we 
gevraagd voor een straatoptreden in Bonn. We verzon
nen een dikke welgedane familie, die de stad bezichtigde 
met kommentaar op alles war ze zagen, vooral in de 
etalages. Eén van hen was dun, een student die preten
deerde wat verder te kijken dan de neus van de familie 
lang was. Hij was de pispaal. De dikke familie winkelde, 
kocht, vrat zich vol. Hij was het daar niet mee eens, 
vond dat de wereld veranderen moest, maar kwam niet 
aan bod. Dit gegeven werd uitgangspunt voor Feest voor 
Nico, dat we de zomer daarop ('74) speelden. 



IN EEN TENT 

Het podium op de auto werd omgeven door een tent, 
waarvoor de vlag als dak diende. Er werden bankjes in 
geplaatst voor 250 toeschouwers. De zijflappen van de 
tent konden worden opgeslagen, zodat bij grotere be
langstelling ook mensen rondom staande konden kij
ken. De toegang was gratis. Maar we verkochten onze 
voorstellingen aan de steden die er interesse voor had
den. Dat hield in dat we drie dagen in één stad bleven en 
vier verschillende programma's per dag gaven. 's Och
tends werkten we met kinderen, die de laatste ochtend 
een eigen voorstelling in de tent gaven, 's middags ga
ven we een kindervoorstelling, we maakten een optocht 
door de stad en 's avonds was er Feest voor Nico met 
volwassenen. 
Deze schaalvergroting zette zich de volgende jaren 
voort. Na twee jaar Feest voor Nico werd de tent verder 
uitgebreid. Hij hing aan vier hoofdmasten die in een 
carré waren geplaatst. De oorspronkelijke rood-wit
blauwe vlag vormde de nok. Er waren tribunes voor 
500 toeschouwers en een nieuw podium. We hadden 
ekstra .mankracht nodig voor opbouwen, afbreken, 
transport, wachthouden, bediening van apparatuur etc. 
Een oude stadsbus werd ingericht voor vervoer, eet-, 
vergader-, slaap- en verkleedruimte. 
In '78 kochten we een nieuwe tent' met een houten on
derbouw, een piste in het midden en houten tribunes 
rondom, waarop plaats is voor 750 toeschouwers. Er 
werden twee bussen aan de bestaande toegevoegd en r2 

man als ekstra krachten aangetrokken om het geheel te 
organiseren. 

Het bleek dat onze manier van spelen en de dramatiese 
konstruktie van onze stukken zich steeds moesten aan
passen aan de nieuwe ruimtes. Toen we het publiek 
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voor het eerst lieten zitten in de afgebakende ruimte van 
een cent, zagen we af van een opbouw die bestond uit 
losse onderdelen, zoals voordien, maar brachten met 
Feest voor Nico een n1În of meer afgerond geheel. We 
gingen uit van een aktuele gebeurtenis, waarin het pu
bliek als feestganger deelde. We zochten naar een n1anier 
van spelen die open was naar de toeschouwers, "ve ver
schenen er tussen, mengden ons eronder, zochten steun 
bij hen, diskussieerden n1et hen etc. 

Nico is een magere student, die net is afgestudeerd als 
ingenieur. Ter ere daarvan richt zijn dikke familie van 
kleine burgers een feest aan, waarbij het publiek te gast 
is. Nico kondigt aan dat hij naar Afrika wil om te wer
ken in de ontwikkelingshulp. 
De fan1ilie vindt het vreemd. Wat moet hij daar nu, met 
zoveel kansen hier? Te elfder ure verschijnt oom Ben , 
die in Australië gewaand werd. Hij is de dikste van alle-
1naal en rijk. Hij heeft de studie van Nico betaald en 
menigeen in de fa milie een lening verschaft. Dit stelt 
hem in staat de hele familie te manipuleren. Hij wordt 
het middelpunt op het feest. 
Als Nico, voor wie hij een bungalow en een direkteurs
funktie in petto heeft, zijn plannen meedeelt slaat de 
vlam in de pan. Het fees t verandert in een vechtpartij, 
die zich uit de tent naar de straat verplaatst. 
Onder,vijl moraliseert Nico: · 
al is je n1aag door heuzucht verrot 
al zijn je ogen op geld verzot 
al zijn je handen door onmacht geboeid 
al zijn je voeten in luukse geschoeid 
al zit je rustig op je reet 
om de tafel die welvaart heet 
bedenk dat de één de ander vreet. 



• 

Toen wc twee jaar later Hallo Meden1ens maakten gingen 
wc uit van een zelfde strikte eenheid van tijd, plaats en 
handeling, waarin iedere speler een eigen personage ont
wikkelt. Wc bleven zoeken naar groteske situaties en een 
provocerende speelstijl, die in tegenstelling tot het 'rea
lis111e' van onze winterprojekten, meer neeg naar cirkus 

. .. , 
en vanete. 

In Hallo 1\1ede1ne11s hebben drie dames, Wendela, Tine en 
Marlies, een buurtaktic georganiseerd om in nader kon
takt te kon1en en re komn1uniccren met mensen 'uit de 
sche1ner van de niaatschappij'. Als de aktie 1net enige 
incidenten op gang is geko1nen, wordt door een misver
stand een verlate gast, Adje Eigenhuis, weggestuurd. 
Hij ko1nt met zijn beide broers - Tony, een barkeeper en 
Roel, een automonteur - terug om de zaak recht te zet
ten. Als ze erachter komen dat aan de andere gasten 'een 
kleine onkostenvergoeding' zal worden uitgekeerd, ver
andert de aktie in onderhandelen over geld. Dit loopt 
der111atc uit de hand, dat de politie moet ingrijpen. 

DRAMATIESE STRUKTUUR 

Achteraf blijkt dat beide stukken een vrijwel identieke 
opbouw hebben. Beide stukken beginnen met een intro
duktie. In Feest voor 1\Jico zijn het Theo en Willeke, de 
trotse ouders, die de tent binnenkomen , het feest aan
kondigen, de toeschouwers uitnodigen het mee te vieren 
en de ko1nst voorbereiden van de familieleden. De in
trodukrie \'VOrdt besloten niet de ko1nst van Nico, die 
trots zijn bul aan het publiek toont. 
In Hallo 1\1ede1ne11s is het Wendela van Asperen, die, in 
gezelschap van haar chauffeur, de bedoelingen van de 
avond uiteenzet en een appèl op het publiek doet de 
avond te doen slagen. Haar inleiding wordt gekomple
teerd door de komst van haar vriendinnen: Tine en M ar
lies. 
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Het eksposé wordt in beide stukken gevormd 9oor de 
komst van de speciale gasten die op het podium mogen 
plaatsnemen; in Feest voor Nico de familie, in Hallo 1'v!ede-
111e11s de via het Leger des Heils opgetrommelde randfi
guren. 
Het feest en de aktie vvorden beide verstoord door een 
onvoorziene omstandigheid. 
In Feest voor Nico is het de onverwachte komst van oom 
Ben. Zijn ingrijpen legt verschillende gradaties van op
portunisme en eigenbelang bloot. Alleen Nico blijft mo
reel overeind. 
In Hallo Medemens wordt de aktie verstoord door de 
komst van de sterke broers van Adjc Eigenhuis, die de 
uiteindelijke puinhoop veroorzaken. Daardoor wordt 
het vrijblijvende en charitatieve karakter van de aktie 
doorgeprikt. Wendela is de enige die de konsekwenties 
wil dragen. 
Het slot van de twee stukken is een vechtpartij die zich 
door de tent naar de straat verplaatst. In Feest voor Nico is 
het de familie, die onderling op de vuist gaat, in Hallo 
Meden1e11s komt de (plaatselijke) politie het zaakje voor 
de dames klaren. 

Het karakter van beide stukken werd in niet geringe 
mate bepaald door de aard, de opstelling en de bouw 
van de tent. Alle opkomsten waren vanuit het publiek. 
Omdat de tent voor iedereen vrij toegankelijk "vas en 
men tijdens de voorstelling in en uit kon lopen waren er 
soms kleine incidenten, - in de zin dat mensen dingen 
riepen, onderling ruzie kregen, dronken of stoned op 
het podium verschenen of ons uit vriendelijkheid iets 
kwamen aanbieden. - Daardoor verdween zo nu en dan 
de grens tussen schijn en werkelijkheid. 
Toen we in '78 een nieuwe tent aanschaften veranderde 
dit de mogelijkheden. We konden gebruikmaken van 
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een piste met een Jaag podium daarachter. Het publiek 
zit bijna rondom. 
Drie entrees verschaffen via trappen toegang tot de tri
bunes. De tent heeft een geslotener karakter dan de ou
de, waar het publiek makkelijker tijdens de voorstelling 
in en uit kon lopen of in de ingang kon blijven staan orn 
te kijken of het beviel of niet. 
Een Zwoele Zomeravond werd voor de nieuwe tent ge-
1naakt en vooral tijdens het spelen daaraan aangepast. 
Een an1btenaar van kulturele zaken, de heer Wiegman, 
opent de avond en kondigt het optreden aan van het 
artiestenduo Nellie en Coos Jansen, de 'Nellico's'. 
Zijn voorwoord wordt onderbroken door Coos die de 
band zoekt, de band die te laat arriveert en te vroeg 
inzet. Dit is het stramien waarop Een Zwoele Zomer
avond verder bouwt. Basis is de show met muziek, 
liedjes, conférences, moppen ... Maar de vooroordelen, 
de geilheid, banaliteit, valse sentimenten, agressiviteit, 
die in dit gladde, Trosachtige amusement verscholen 
zijn, komen door een reeks van incidenten steeds duide
lijker aan de oppervlakte. De liefdespatetiek van 'samen 
in een heel klein bootje, bij de ondergaande zon' wordt 
doorgeprikt door het onvoorziene verschijnen van de 
kinderen van het duo - Edwin en Patrick, een blaag en 
een monster - en van opa, die de avond wil bijwonen en 
herkend wordt door een oude toneelknecht uit het pu
bliek, wie het weerzien zo aangrijpt dat hij ter plaatse 
een attaque krijgt. 
De aangeschoten vrouw van Wiegman is samen met 
·haar zoontje Wiebe op zoek naar haar echtgenoot en 
Jicht voor het publiek een tipje van hun huwelijkssluier 
op; een Belg uit het publiek tekent protest aan tegen 
platvoerse belgenmoppen in de show; een Surinaamse 
die door de kinderen bestelde saté's komt afleveren, 
wordt onder handen genomen door de koloniale verach-

45 



ting van opa, wiens kleinkinderen tegelijkertijd Wiebe 
Wiegman aftuigen. Maar het zijn tenslotte deze drie kin
deren die zich verenigen, de totale chaos scheppen en de 
macht van de volwassenen overnen1en. 

Anders dan in Feest voor 1\Jico en Hallo Medeniens is het 
publiek in Een Ztvoele Zornersvond gewoon toeschou
\'llCr, al wordt hij niet verondersteld naar een voorstel
ling van het Werkteater te kijken maar naar één door de 
Nellico's. Zijn 'rol' wordt versterkt doordat 1neneer en 
mevrouv; Wiegman, de Belg en zijn vrouw uit het pu
bliek reageren en elkaars opponenten zijn; de Belg met 
zijn steeds luidruchtiger kritiek en Wiegn1an in zijn 
steeds wanhopiger pogen de avond tot een goed einde te 
brengen. 
Eindigen Feest voor Nico en Hallo Mede111e11s in vechtpar
tijen en chaos die zich uit de tent naar de straat verplaat
sen, Ee11 Zwoele Zo1neravo11d heeft een afgerond slot. 
De volwassen personages scharen zich. rond de slapende 
kinderen en zingen een wiegelied. De lieve vrede is 
\veergckeerd, al weet de toeschouwer dat de monsters 
elk moment weer kunnen ontwaken. Prakties gezien 
hangt de keuze van dit gesloten einde samen met de 
precies afgebakende vorrn van het speelvlak en de beslo
tenheid van deze tent. Maar het slot zou ook kunnen 
verwijzen naar de maatschappelijke on1standigheid, dat 
de opstand van de jeugd, die op het eind van de jaren '70 

tot zwijgen wordt gebracht, een agressievere en n1inder 
hoopvolle is dan die van tien jaar voordien. 

Het zomerstraatteater heeft de vorm van een satire op de 
Nederlandse san1enleving. Het gaat in tegen de fatsoens
normen, het gezapige gevoel van veiligheid, de schijnto
lerantie. De hun1or voert daarbij de boventoon. We wil
len laten zien hoc we het slachtoffer zijn, niet alleen van 



n1aatschappelijke mechanismen, maar vooral van eigen 
opportunisme, gebrek aan inzicht en verbeelding. Het 
laat zich het beste on1schrijven als een vorm van volks
·teater. Het is direkt en ekstreem. De personages zijn 
uitvergroot, dat wil zeggen ze zijn ontdaan van toelich
tende franje en nuances, ze staan voor een mentaliteit, 
een manier van leven. Buiken, pruiken, grime, kos
tuun1s, akrobatiek, songs, travestie, moppen, muziek, 
truuks ... horen bij het genre. Het is tea ter dat je niet 
alleen ziet en hoort maar ook ruikt. Het is wat Peter 
Brook in zijn boek The Empty Space, 'Rough Theatre' 
noemt. 
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IMPROVISEREN 

als sneeuw voor de zon 

STIMULATOR 

In de voorbereidingsfase van een projekt, heeft één van 
de spelers soms een bijzondere taak. We noemen haar of 
hem in ons jargon de stimulator. Het is niet iemand die 
zijn specifieke opvatting over een uitgewerkt konsept 
van een projekt gaat realiseren. Hee is vooral iemand die 
zich receptief opstelt en het werkproces begeleidt. De 
stimulator inventariseert de ideeën, geeft op grond daar
van improvisatie-opdrachten, selekceert, houdt over
zicht en doet voorstellen voor de struktuur en de op
bouw van het projekt. Sommige projekten komen met, 
andere zonder sti1nulator tot stand. Soms wordt de sti
mulator gekozen, een andere keer kon1t hij of zij als 
zodanig uit het werkproces naar voren. 

IMPROVISATIE 

Cas: 
Veel mensen stellen zich bij improvisatie zoiets voor als 
die in het televisieprogramma, dat je vroeger had, van 
Berend Boudewijn. Daar betekende improvisatie voor
al: handig, gevat, grappig zijn, kijken hoe iemand een 
moeilijke opdracht krijgt en zich eruit redt. 
Vóórdat dat televisieprogramma er was, was improvisa
tie iets van: op het toneel je eruit redden als je, of als je 
tegenspeler, de tekst kwijt was, of als er een wand van 
het dekor omviel. 
Hoewel iedereen die naar het Werkteater gaat weet, dat 
wij improviseren, gelooft niemand dat blijkbaar écht. 
Als je ergens speelt en er is een oorverdovend lawaai op 



de gang en je speelt net dat je ruzie hebt en je zegt: 'Daar 
zijn ze het er ook niet mee eens', of zoiets, dan lachen de 
mensen enorm enthousiast en blij. Eindelijk hebben ze 
een bewijs dat je itnproviscert, want van dat lawaai, dat 
kón je niet weten. En dan moet ik altijd aan Berend 
Boudewijn denken en dan ben ik een beetje teleurgesteld 
en denk: als ze 'ns wisten hoc nlakkelijk het is om zo'n 
opmerking te verzinnen en hoe veel moeilijker al het 
andere ... Dat andere is: binnen de beperkingen van de 
situatie en binnen de beperkingen van je karakter de 
kern proberen te raken, en daarmee iets duidelijk te ma
ken over hoe onze san1enleving in elkaar zit en hoe men
sen in elkaar zitten en hoe 't een met 't ander te n1aken 
heeft. Dàt is het werk dat je doet - niet zeggen: 'Daar zal 
je tante Miep hebben', als er ergens een bel gaat; dat is 
wel leuk natuurlijk, maar het kan afleiden van waar het 
om gaat. 
Op zichzelf is het fantastiese van improviseren, dat je in 
principe álles, alles wat er nu, hiér is, kunt gebruiken: de 
ruimte, het licht, de geluiden, hoe jouw pct staat, hoe de 
pet van de mensen staat; nlaar de kunst is dàt er uit te 
kiezen orn te gebruiken, dat bijdraagt tot verduidelij
king van wat je wilt zeggen. Het ómgekeerde is natuur
lijk een ramp: ik heb eens Lies Franken, Blanche Dubois 
zien spelen van Tennessee Williams, en er viel een kaars 
on1 en Lies deed net of ze dat niet zag, want het kwam 
haar slecht uit (tervvij l ze toch juist n1oest spelen dat ze 
nerveus was - het kwam dus best uit), maar de hele 
schouwburg zat gefascineerd naar die kaars re kijken: zal 
er iets in de fik gaan? Heeft mevrouw Franken iets 1n de 
garen? Gaat ze er iets aan doen? Niémand luisterde meer 
naar Blanche Dubois die haar nood klaagde: in een 
kunstmatige situatie is alles wat echt is rooo x zo interes
sant als het kunstmatige. Iedereen weet: een hond of 
paard op het toneel, of een kind, of een omgevallen 
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kaars, dan kan je wel inpakken. Een hond, of een kind, 
of een akteur die uit zijn rol valt - die echt kwaad wordt 
of die zijn tekst vergeten is - dat zaait verwarring. 
Dát weten wij en daar maken wij gebruik van - we 
maken gebruik van de verwarring, we maken de marge 
tussen echt en toneel zo n1iniem mogelijk. Ondanks dat 
de mensen niet echt geloven dat alles ter plekke ontstaat, 
ondergáán ze het wel, want ze ondergaan het als echt, en 
vinden ons daarom goed. 
Ik denk dat Nederlanders niet van het kunstmatige hou
den en ons daarom goed vinden. Want bij ons lijkt het 
echt en wij spreken gewóón (wat kan omdat we geen 
grote zalen bespelen). Wij staan vlak op de mensen hun 
lip, en we laten het licht boven de mensen branden, 
zodat we ze aan kunnen kijken. 
Doordat onze teksten niet in een boekje staan, kun je als 
publiek ook niet iets verwachten of een vergelijking ma
ken. 'Ik had gedacht dat Hamiet meer. .. maar déze ... '. 
Als ik een keer in Als de dood moet reageren op de dokter 
die tegen· mij zegt dat ik kanker .heb en gauw dood zal 
gaan, klap ik dicht omdat ik denk: nu moet ik iets spelen 
en ik kan het niet - ik kan dus niet akteren. Dan hoor ik 
achteraf van die of die dat het zo móói was omdat ik 'zo 
bleek werd en zo dichtsloeg'. Ik beantwoord dan niet 
aan de eisén die ik aan mezelf stel, maar de mensen 
interpreteren wat ze zien en nergens staat geschreven in 
een boekje: 'schreeuwt van ontzetting' tussen haakjes. 
Doordat de mensen, min of meer onbewust, méé gaan 
met ons zoeken, onze aarzelingen, ons krampachtig zoe
ken eventueel, worden ze heel moe en dat is waarschijn
lijk de reden dat onze voorstellingen altijd de helft zo 
kort zijn als die in de schouwburg. 
Voor óns is het ook niet pasklaar en dat is de reden dat 
wij niet 6 x per week spelen zoals andere akteurs, maar 3 
of. 4 x per week. 
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Vroeger, bij Toestanden, zaten \vij tussen het publiek en 
betraden van daaruit het speelvlak als het onze beurt 
was. Dat doen we meestal niet meer omdat we dat ont
groeid zijn of omdat we ons soms verkleden. Maar nog 
steeds kun je ons aanraken als we spelen, of bijna, en 
kun je na afloop n1et ons spreken. 

1 
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VAN EEN VREEMDE 

In septcrnber '79 werd tijdens het Biteffestival in Belgra
do Uoegoslavië) de eerste prijs aan ons toegekend voor 
het projekt Je nroet er 111ee leven. Het Werkteater speelde 
op dit festival de twee projekten over sterven - je moet er 
nree leve11 en Als de dood - in het Engels. 
Een kritikus van het dagblad Politika, Muharem Pervié, 
schreef daarover het volgende: 

Het lijkt alsof het toeval de gebeurtenissen op het 13e 
Bitef zo geregisseerd heeft dat wc na 'Andy Warhol's 
last love' van het Squattheatre, twee voorstellingen van 
het Werkteater uit A1nsterdam te zien kregen. 
Beide groepen zijn sa mengesteld uit jonge n1ensen die 
vanuit een zelfde achtergrond zoeken naar een oorspron
kelijke teatervorm. Hun voorstellingen zijn het resultaat 
van kollekticve arbeid en van een in zekere zin gemeen
schappelijk leven en vriendschap. Beide gaan bij hun 
voorstellingen uit van een scenario, dat echter niet hele
maal vaststaat. De akteurs proberen althans het publiek 
duidelijk te maken dat ze improviseren, dat ze ter plaatse 
kreëren. Misschien is het streven om daar te zijn waar 
'de dingen gebeuren', waar nieuwe ontwikkelingen op 
gang komen, een gemeenschappelijk punt, al is de ma
nier waarop van de beide groepen totaal verschillend. Er 
zijn dus minder overeenkomsten, dan verschillen. 
Het Squattheatre en het Werkteater richten zich tot 
1nensen van hun tijd en spreken daarbij twee verschillen
de toneeltalen. Terwij l Squat wil shockeren, provoce
ren, opwekken en aktiveren, wil Werkteater een een-
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voudiger taal gebruiken, vol en1otionaliteit en mense
lijkheid, iets "vaarin Squat niet meer gelooft. Squat doet 
alles om de aandacht te trekken; het gezelschap uit Am
sterdam wil zich juist helernaal niet opdringen, het richt 
zich op de dagelijkse n1ensclijke problemen, op de nlens 
die nergens uitzonderlijk of bijzonder is. Squat houdt 
zich bezig met grote tema 's, ideeën, civilisatieziekten; 
het Werkteater met grote ziekten van de kleine mens. 
Squat gebruikt allerlei gekombineerde media, zoals bij
voorbeeld televisie, het vermengt leven en kunst, zelfs 
het leven van deze planeet en andere planeten en werel
den; het Werkteater daarentegen benut al zijn artistieke 
kunnen, ofwel akteervermogen om ons mee te voeren in 
de realiteit van een ziek menselijk 'vezen. Het spel, ver
fijnder en door\vrochter dan op het eerste gezicht lijkt, 
streeft ernaar méér te zijn dan een gespeelde dokumen
taire. Bij Squat is de akteur het minst belangrijk, het 
Werkteater durft juist alle toneelhulpmiddelen over 
boord te zetten en stelt de akteur centraal, de mens die 
vertelt en funktioneert in situaties die sterker zijn dan 
hij. De akteurs treden o p in hun eigen kleren, zonder 
schmink. Zijn er geen spots, dan volstaat het ter plekke 
aanwezige licht. Er is ook geen 'vaststaand' dekor, het 
wordt gevormd door datgene wat de groep aantreft op 

- de plaats waar de voorstelling plaats zal vinden. Mini
maal is ook het aantal rekwisieten. Voor de beide stuk
ken die we gezien hebben, Je moet er mee leven in Pionirs
ki Grad op Kosjutnjak en Als de dood in het amfiteater 
van het Patologisch Instituut, zijn slechts twee zieken
huisbedden, een paar stoelen en een rolstoel voldoende. 
Geen enkel licht-, geluids- of muziekeffekt. Alleen het 
lijden zelf, door niets verfraaid of geaksentueerd, onaan
gedikt en onversneden. Reëel en daardoor des te hevi
ger, erger en des te moeilijker te verdragen. 
Verzadigd en vermoeid, zoals we zijn vandaag de dag, 
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steeds minder in staat tot 'beleveri', slaan film en teater 
ons nu om de oren met steeds zwaardere en gekompli
ceerdere wapens, en toch, zelden worden we er door 
geraakt. Het Werkteater herstelt ons vermogen om te 
'beleven'. Het richt zich tot ons met de natuurlijke stem 
die we eens in staat waren te verstaan, maar die \ve, 
vermoeid door alle veranderingen en nieuwigheden, zijn 
vergeten. Wèliswaar herkennen we die ste1n ook nu 
nog: als vve tegen de muur gedrukt staan en als de scho
ne schijn verdwijnt. 
De voorsrellingen van deze groep zijn vol van sociaal 
gevoel en hun1anit.eit in de klassieke betekenis van het 
woord. We zien mensen in de marge: zieke nlensen, 
gevangenen, verwaarloosde kinderen, ouden van dagen, 
onbehuisden etc. 
We zijn getuige van de met ongelooflijke precisie en 
scherpzinnigheid 'gefilmde' reakties van mensen bij 'l.Vie 
de ziekte begint toe te slaan. Vervolgens zien we de 
situatie van een patiënt die door de mediese verzorging 
en de atmosfeer in het ziekenhuis langzaam maar zeker 
vervreemd raakt van het gezonde deel van de wereld, 
net zoals gekken, natuurlijk op een wat drastieser wij
ze, v.an de normale mensen worden geïsoleerd. 
Ondanks de humor 'l.vordt toch het gevoel van sympatie 
met die mensen, ook met hen die niet altijd gelijk heb
ben, steeds groter. 
Situaties, waarin de hoev.eelheid ellende en lijden alle 
grenzen van goede smaak overschrijden, worden in de 
hand gehouden door het zuivere aktercn, strikt en onbe
grijpelijk. 
De mens is inderdaad het enige wezen dat kan lachen en 
hij lacht dan ook in de moeilijkste omstandigheden; hu
mor van het prille begin tot aan de laatste snik. 
Ik moet denken aan het verhaal van Andrié over de man 
die zijn leven lang zijn vrouw bevolen had te zwijgen, 
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hem niet te vervelen en die, toen hij ziek werd, haar 
steeds maar smeekte te praten, te vertellen ... Hij klamp
te zich aan haar woorden vast als aan een laatste stro
halm ... 

Muharem Pervié 
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WINTERPROJEKTEN 

waarin men in het gesticht bclandtt 
tot misdaad vervalt, seniel wordt en 
de pijp uitgaat 

VAN IDEE TOT WERKA VOND 

Hoe ontstaat het idee, hoe verloopt het onderzoek, hoe 
wordt er geïmproviseerd en ontstaat daar tenslotte een 
stuk uit? 

Een idee ontstaat binnen de groep. Meestal is dat al een 
tijdje besproken in de bus of hier op het }$:attengat. 
Soms weet je niet waar het precies vandaan komt. Het 
leeft dan ineens en iedereen spreekt er over. Als zo'n 
onderwerp er ligt, beginnen we erover te lezen en met 
mensen te praten die er direkt bij betrokken zijn. Zo 
proberen we· ons min of meer een beeld te vonnen van 
wat zo'n onderwerp inhoudt. 
De direkte aanleiding voor Je moet er tnee leven en Als de 
dood was het sterven van de vader van Joop. Hij was 
twee 1naanden thuis om met zijn vader diens levenseinde 
door te 1naken. Voor beiden vvas dat een hele bijzondere 
belevenis. 
Toen Joop terug was bij het Werkteater werden wij stil
aan deelgenoot van zijn ervaringen, die voor ons een 
pleidooi werden voor ondeskundig en op een eerlijke 
manier thuis sterven. Want hoe zou dat in een zieken
huis verlopen zijn? 
Op een avond nodigden we de broer van Joop uit, die 
als arts in een ziekenhuis in Leiden werkt, om met ons te 
praten over wat, met een gewichtig woord, 'terminale 
patiënten' heet. 
Zijn verhaal was dat van iemand die na een routine-
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onderzoek, een brief in de bus krijgt n1et het verzoek 
nog even terug te komen omdat het één en ander nog 
niet helemaal duidelijk is. Het zal hem ook nooit duide
lijk worden want hij raakt verzeild in een ritueel, in een 
spel dat er toe dient alle angsten te bezweren in een 
voortdurende ontkenning van een onontkoombare rea
liteit: zijn naderende einde. Het hele verhaal was eigen
lijk al een kompleet scenario. 
We wisten van het bestaan van een stervenskliniek, St. 
Christopher's in Londen, waar het doodgaan met min
der deskundigheid en taboes wordt omgeven. We zoch
ten zuster M . de Jong op, die daar had gewerkt. Ze 
vertelde: 'Een enorme grote rommel. Het leek wel een 
markt. Iedereen had zich omringd met zijn eigen spul
len. Ik had toch iets Hollands van we zullen het hier eens 
lekker monter en fris maken. Maar toen ik daar met een 
stofdoek liep, k\vam er iemand naar me toe: "Wat ben je 
aan het doen? Heb je 1noeilijkheden, ben je bang voor de 
patiënten?" Ik ben nu hoofd van de opleiding in een 
verpleegtehuis. Daar was op een ochtend een hoofdla
borante bezig bloed te prikken bij een patiënt. Ze zat zijn 
kille handen op te wrijven en maar in zijn vingers te 
prikken. Ik zei: "Waar ben je eigenlijk mee bezig?" "Ja 
ik moet van de dokter een kompleet bloedbeeld ma
ken". Ik zei: " Ik wil dat je daar direkt mee stopt". "Ja 
maar de dokter heeft het gezegd". De man was al suc
comberende. Een uur later was hij dood. 
Hoe kan iemand zijn dood aanvaarden als zijn hele om
geving dat tegenspreekt. In St. Christopher's hebben ze 
dat stadium van aanvaarding al bereikt'. 

Dr. E.A. van Slooten, chirurg, zet zijn gedachten voor 
ons in een brief op papier: • ... je bent natuurlijk meer 
betrokken bij een patiënt als je hen1 langer kent. Als hij 
kuratief niet meer te behandelen is, dringt de vraag zich 
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natuurlijk op: hoe lang zal het nog duren? Patiënten ver
wachten van doktoren vaak zulke geldige uitspraken. 
Kan ik nog naar rnijn kinderen in Canada gaan? Daar 
moet je dan erg veel over weten. Over de toestand van 
dit moment, de opvang aan de andere kant, hoe zijn de 
kinderen verzekerd, is er een ziekenhuis in de buurt . .. 
Dan kan het nog alleen als alle andere mogelijkheden -
pijnbestrijding, klachtenvern1ijdende ing repen zoals 
operatie, bestraling - duidelij k zijn doorgesproken en 
door de patiënt verworpen. Daarnaast spelen subjektie
ve gegevens een rol: je opvattingen over de waarde van 
het leven, die vaak weer getint zijn door toevallige erva-

• • ringen. 

We gaan naar het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, 
waa-r we een vergadering over de patiënten mogen vol
gen. Buiten de stad. Eindpunt lijn 2. Wachten in een 
klein zaaltje, waar twee patiënten pingpongen. Eén aan 
een infuus dat achter hem aanrijdt. We zitten al in de 
vergaderkamer, als een nerveuze hoofdzuster komt. Ze 
neemt ons mee naar een klein kamertje. We kunnen de 
vergadering niet bijwonen. Waarom niet? De direkteur 
was niet ingelicht. Op de terug\veg verdwalen we in de 
gangen. Waar is de uitgang? Een paar dagen later zitten 
we weer op één van de verdiepingen van hetzelfde zie
kenhuis; praten met twee pastores. Ze praten met enige 
terughoudendheid over de jongen die wist dat hij ging 
sterven en de televisie vroeg om het te filmen. Het geval 
interesseert ons maar ze willen er niet veel over zeggen: 
'De dood past meer bescheidenheid'. 

We improviseren met deze en andere gegevens. De be
ginperiode vraagt geduld en tijd. Doen, kijken, bespre
ken. Het materiaal hoopt zich op, driekwart wordt weer 
over boord gezet. Het lijkt oeverloos. Wc beschrijven 
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onze eigen begrafenis, spreken een grafrede voor onszelf 
uit, zijn patiënten, doktoren, broeders, familie, specia
listen. 
We 1naken si tuaties waarin de verschillende fases van het 
sterven duidelijk' 111oeten worden: depressie, ontken
ning, agressie, berusting. 

Als de dood en je n1oet er 111ee leven gaan uit van verschil
lende werk,vijzen. De eerste groep \vil zo snel mogelijk 
in ziekenhuizen voor en met verplegend personeel gaan 
improviseren om daarin een aanleiding te vinden voor 
de vorm en inhoud van het stuk. De groep van je 1t1oet er 
n1ee leven wil eerst een scenario ontwerpen, dat vorm 
geven en het resultaat in een ziekenhuis tonen. Dat 
wordt het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Van de 
dertig scènes die we hebben gemaakt, spelen we er t\-vin
tig in een volgorde, die we enkele uren van te voren 
bepalen. We spelen in de hoek van een kleine hal, die 
grotendeels wordt ingeno men door een aquarium en 
plantenbakken. We zetten stoelen neer voor ongeveer 
vijftig leerling-verpleegsters, verzetten het een en ander, 
een tafel dient voor ons als bed. We hebben een papier 
bij de hand waar de volgorde van de scènes op genoteerd 
staat. 
Het is een vreemde, onzekere, beetje houterige gebeur-· 
tcnis. We krijgen veel reakties na afloop. 

Meestal is dat een heel duidelijk punt, zo'n eerste 'voor
stelling', het mon1ent dat je het laat zien. Na enkele 
maanden is er kwa vorm en inhoud vaak weinig meer te 
herkennen van zo'n eerste ontmoeting met het publiek. 
Scènes zijn vervangen door andere, de volgorde is an- . 
ders, situaties zijn verduidelijkt, de figuren verdiept. 
Het spelen, informatie van het publiek, onderlinge kri
tiek , het (in sommige gevallen) wisselen per voorstelling 
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van rollen, hebben onze visie helderder gemaakt en het 
stuk verdicht. 

GROEIPROCES 

De eerste versie van Toestanden was een selektie uit drie 
uur improvisatiescènes. We speelden in een inrichting in 
het zuiden. We waren lang van te voren aanwezig om 
alles klaar te zetten en nog een aantal zaken te bespreken. 
Toen we de zaal anderhalf uur voor aanvang binnen
stapten zat de helft van het publiek (patiënten) er al. Uit 
een luidspreker galmde trekharmonika-muziek en twee 
vrouwen dansten traag op het speelvlak. We hadden ons 
verdiept in teorieën van Foudraine, Laing, Cooper, 
Sasz, we waren vervuld van het idee van demokratise
ring, het geven van verantwoordelijkheid aan patiënten 
en het herstellen van hun zelfrespekt door hen weer din
gen te laten doen die een overdreven paternalisme hen 
onthield. Toen we bezig waren stoelen bij te zetten, 
hielden de twee vrouwen op met dansen. Eén kwam 
naar ons toe: 'Mogen wij ook stoelen neerzetten?' en één 
van ons als een refleks: 'Nee hoor, dat doen wij wel'. 

Als je nu de stukken Toestanden en je moet er n1ee leven 
vergelijkt, zie je daarin rnin of meer een groeiproces van 
het Werkteater weerspiegeld, zoals je dat ook ziet in het 
verschil tussen de films Toestanden en Op11a1ne, kwa 
struktuur, opbouw, manier van spelen en benadering 
van het tema. 
De periode die beide projekten scheidt en het werk dat 
daarin werd gedaan, verklaren dit duidelijker. 

WAARHEID EN DROM EN 

De meeste van onze stukken, die binnenshuis worden 
gespeeld - dus niet in de tent of op straat - en die we 
gemakshalve de 'winterprojekten' noemen, hebben een 
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sociaal probleem tot onderwerp. Dat is niet het gevolg 
van een bewust gekozen uitgangspunt. Het is zo ge
groeid in het werken. In het eerste jaar splitsten wc ons 
in twee groepen, die tegelijkertijd op twee verschillende 
tema's gingen improviseren. We maakten het Dromen
projekt dat uitmondde in Pelleas en Mélisande en het cir
kusprojekt dat later Waarheidsprojekt zou heten. 
In de keuze en ontwikkeling van beide tema's ligt al de 
basis voor t\vee stronüngen die zich later duidelijker 
zullen manifesteren: het meer politiek gerichte, variëté
en sho"vachtige straattcater en het veel meer op de bin
nenwereld en persoonlijke motivatie gerichte aspekt van 
de winterprojekten. 
Daarnaast is er sprake van twee verschillende uitgangs
punten: 
1) het spelen uit vrije improvisatie, waarbij het herhalen 

van eerder gedane dingen bijna onmogelijk is 
2) het improviseren op basis van een geschreven tekst, 

die een zeker houvast biedt en herhaling niet uitsluit. 
Beide metodes zullen ons blijven verdelen, op twee ge
dachtes doen hinken en hun syntese vinden in het maken 
van Toesta11den, meer dan een jaar later. Het Waarheids
projekt zou een politiek cirkus verbeelden met dressuur, 
goochelen, akrobatiek, muziek, klowns en zaken als 
macht, geweld, overkonsumptic daarin betrekken. 
Om de improvisaties te sturen werd op den duur een 
eenvoudige struktuur gevonden, een reeks van ontmoe
tingen, konfrontaties, konflikten. Het principe was een 
optelsom: speler 1 komt in de kring/ piste en doet zijn 
akt, de enige juiste en waarachtige. Na enige tijd komt 
speler 2 en stelt zijn akt daartegenover als enig waarach
tige. Gevolg is een konflikt , dat oplost als speler 3 zijn 
akt komt presenteren en de eerste twee zich samen tegen 
3 richten, enzovoorts tot wc met zijn vijven waren en 
het laatste konflikt oploste in kon1pletc hannonic. 
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Dan begon het aftellen: in de harmonie viel er één. uit de 
toon, omdat hij de harmonie begon te interpreteren, hij 
werd geëlimineerd, er ontstond een nieuwe harmonie, 
enzovoorts. Als speler was het belangrijk te kijken, te 
associëren, je impulsen direkt te volgen. 
Shireen ('70): ' In dit projekt ervaar ik, dat we steeds 
bewuster zoeken naar bepaalde wetten v;in het improvi
seren; waar de vrijheden liggen, waar d!e beperkingen, 
hoe je verantwoordelijkheid voor een stramien kunt ne
men. Welke regels kunnen gelden voor het letten o p 
elkaar, waardoor je in staat bent om dingen, zonder 
jezelf te forceren , van elkaar over te nemen'. 

In het projekt over dromen probeerde men via oefenin
gen vo rn1 te geven aan de verbeelding van het onderbe
wuste. Men wilde een techniek ontwikkelen om onder
bewuste i~pulsen en gedachtes aan de oppervlakte te 
brengen, om toegang te krijgen tot 'droomgebieden'. 
Toen het op den duur niet lukte enige struktuur of lijn 
aan te brengen in de improvisaties, werd 'Pelleas en Mé
lisande' van Maurice Maeterlinck als basis genomen. 
Het werd in één week volledig geënsceneerd. Ieder 
speelde acht scènes en zes rollen. 

We speelden het Waarheidsprojekt een enkele maal voor 
publiek, maar het belangrijkste was in deze eerste perio
de de konfrontatie met elkaar, het iedere dag opnieuw 
met lege handen beginnen, het eindeloos ins Blauen hin
ein improviseren en steeds maar fo rmules en strukturen 
verzinnen on1 iets te behouden van wat je dagelijks ver
speelde aan verbeelding en energie. 

LUCIFER - STUK OF TEMA 

In het volgende projekt, waar de hele groep aan deel
nam, deed de kontroverse, nemen we een stuk of gaan 
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we uit van een tema, zich opnieuw voor. We begonnen 
met Vondels Lucifer maar verwijderden ons al snel van 
de tekst door de scènes associatief te benaderen . Doordat 
de i1nprovisaties heel autentiek en persoonlijk waren 
maar nauwelijks herhaalbaar, versplinterde het werk 
steeds in nieuwe ideeën, nieuwe aanzetten, nieuwe oefe-. 
ningen. 
Uiteindelijk desti lleerden we uit het stuk, het tema 'aan
gepast-onaangepast', uitgaande van het idee dat een ie
der die binnen de samenleving afwijkend gedrag ver
toont, omringd wordt door een schare van helpers, die 
hem van zijn dwaling dienen te ' genezen'. 
Het tema gaf opnieuw aanleiding tot groepsoefeningen, 
improvisaties en werkavonden met publiek, maar het 
werd niet gekonkretiseerd in een m in of meer herhaalba
re vorm. 
Aan het einde van het eerste jaar zijn onze meningen 
verdeeld. 
Moet je aan een stuk werken of aan een tema? 
M arja: 'Ik vind het werken aan een tema prima, maar 
ikzelf raak er van in de war. Ik ga er van alles bijslepen. 
Werken met een stuk prikkelt me enorm, dan komt er 
bij mij meer kreativiteit los dan bij een tema'. 
Daria: 'Een stuk is een gemeenschappelijk uitgangspunt, 
je kunt het gebruiken als iets herkenbaars in het werken 
met elkaar. Het is bijna een voorwaarde als je m et zoveel 
mensen werkt'. 
Cas: 'Als je aan een tema werkt moet je heel sterk bij 
jezelf beginnen. Ik zie dat wel als mogelijkheid, maar het 
is oneindig veel moeilijker dan wanneer j e aan een stuk 
werkt'. 

VAN DILEMMA TOT KEUZE 

H et gevolg is dat de groep zich het jaar daarop weer 
splitst. De ene helft gaat werken op basis van Pinters 
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Verjaardagsfeest, de andere helft wil iets nlaken over de 
jaren zestig maar eindigt via vele wegen in het projekt 
Ganzenborden. Op de grond is een levensgroot ganzen
bord getekend, het publiek zit in het midden, in het 
Paradijs; de spelers gooien met dobbelstenen en komen 
op een nu1T11ner dat te niaken heeft met één van de acht 
items (sport, seks, kroeg, geboortebeperking, slagveld, 
gevangenis, dood, put}. Het nummer vertelt hoe ze het 
onderwerp in de itnprovisatie tnoeten benaderen: vo
kaal, fysiek, in een persoonlijk scaten1ent, met een lied, 
in een scène ... Ieder item was in wezen een geïmprovi
seerde solo, tenzij je met een ander op een nummer 
belandde en samen de opdracht kon uitvoeren. 
De paar voorstellingen die we van dit projekt gaven, 
varieerden van amusant en interessant tot vervelend en 
futloos. Na de tweede avond gingen er bij de andere 
groepsleden stemmen op om van verdere voorstellingen 
af te zien omdat het aanzien van de improvisaties te 
pijnlijk zou zijn . 
Het vijftal dat zich 111et het Verjaardagsfeest bezig hield, 
stelde zich een doel het grensgebied tussen droom en 
realiteit vorm te geven. Men ging er van uit dat het stuk 
slechts een uitgangspunt zou zijn; dat de tekst aanleiding 
kon geven toe persoonlijke associaties en de improvisa
ties zouden dienen om zich het stuk 'eigen' te maken. De 
herhaalbaarheid, het 'repeteren', werd veel minder als 
probleem ervaren. Het resultaat was duidelijk en gaf 
inzicht in het werkp1oces. 
'Het herhalen van improvisaties was een vrij nieuw ele
ment voor ons. Het voordeel van het kiezen van een 
stuk is dat je meteen aan iets konkreets kan gaan wer
ken. De ontwikkeling van iedereen in het projekt was 
zowel in het spelen , als in het samenspelen, als op het 
persoonlijke vlak verrassend', konkludeert het jaarver
slag '71-'72. 



Begin '72 willen we opnieuw een projekt met de hele 
groep nlaken. 'Sanctuary', een roman van William 
Faulkner, wordt daarvoor gekozen. Na twee weken 
wordt het hele boek gespeeld; ieder hoofdstuk is tot z'n 
essentie herleid en iedereen speelt afwisselend alle rollen. 
Het is een eksplosie van vitaliteit. Maar in het gesprek 
dat we na deze 'voorstelling' onder elkaar hebben, blijkt 
het merendeel niet geneigd om verder aan deze 'story' te 
werken. Reden is dat het te weinig aansluit bij onze 
eigen realiteit en dat geen enkel publiek enige boodschap 
zou hebben aan de dramatisering van dit verhaal over 
een meisje dat verzeild raakt in een gangstermilieu. 
We lieten Faulkner vallen en kozen iets te maken - naar 
aanleiding van ideeën van Fromm, Laing en Foudraine -
over afwijkend gedrag in een op aanpassing gericht sys
teem. Wat in aangepast-onaangepast al aan de orde was, 
ging nu voorlopig Gezin en Waanzin heten. De keuze 
was vrij intuïtief zonder idee over de opzet. 
Het ging er nu voornamelijk om: 
- zijn we in staat een groepsprojekt te maken zonder 

steun van een fabel (boek of stuk) 
- waar ligt onze betrokkenheid 
We begonnen, met een strak werkschema, in kleine 
groepjes stringente opdrachten uit te werken. Wekelijks 
werden de resultaten aan elkaar getoond; de groepjes 
wisselden dan van samenstelling en kregen nieuwe op
drachten. 
Vooral het boek 'Wie is van hout' van Jan Foudraine 
bood duidelijke herkenningspunten. Hij beschrijft zijn 
ervaringen met een eksperiment in een afdeling van een 
Amerikaanse inrichting, Chestnut Lodge, waar de pa
tiënten al jaren zitten zonder verbetering, gekoesterd 
door een smetteloos systeem maar zonder enig vooruit
zicht. Zijn poging te demokratiseren, de afbraak van de 
door rolpatronen beheerste hiërarchicse orde, het terug-
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geven aan de patiënt van zijn verantwoordelijkheid en 
waardigheid in de strikte zin, leiden tot een chaos, die 
nieuwe wegen opent. 
We dachten in eerste instantie niet aan een verhaal maar 
probeerden via scènes allerlei aspekten van het probleem 
te belichten. 
De anekdotiek van het boek was hierbij slechts een aan
leiding voor onze eigen beleving van de konflikten. 
In wezen zaten we midden in het probleem, niet alleen 
intern maar ook als groep ten opzichte van het konven
tionele toneel. Hoe leer je iemand die jaren lang niet zelf 
gegeten heeft, weer zijn lepel naar zijn mond te brengen. 
Een begeleidingskom1nissie uit de Raad voor de Kunst, 
die ons werk volgde, meende dat we eigenlijk een dra
maturg of een regisseur nodig hadden. En ook in jezelf 
herkende je die gespletenheid. Het is wat we in Toestan
den, zoals het projekt ging heten, hebben uitgewerkt in 
de piknikscène: · 
Een terapeut, die zijn patiënten enige zelfstandigheid wil 
bijbrengen, neemt hen mee naar buiten om te piknik
ken. Ze mogen alles zelf maken. Een geïnteresseerd staf
lid 'wil graag bij het eksperÎlnent aanwezig zijn' en zegt: 
'Ga gerust je gang, ik kom alleen maar kijken, doe maar 
net of ik er niet ben.' Juist door zijn aanwezigheid loopt 
het eksperiment in het honderd en slaat de vlan1 in de 
pan 

LOSSE SC~NES EN FUN KTIES 

Toestanden werd opgebouwd uit een serie losse scènes. 
De strekking van elke scène was belangrijker dan een 
samenhangende geschiedenis van één of meer figuren. 
We spraken in dit projekt ook niet van rollen maal' van 
Junkties, die in principe ter beschikking stonden van ie
dereen. Vóór elke konftontatie werd besproken wie 
welke funktic op zich nam. Je wist per scène waar je 
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moest beginnen en waar je moest uitkomen om door de 
volgende te worden afgelost. 
Nieuw was voor ons dat het improviseren door een 
opbouw in scènes werd gestruktureerd. Een scène bood 
houvast, de inhoud was bespreekbaar. Je had niet het 
gevoel, zoals in het Waarheidsprojekt en in Ganzenborden, 
steeds opnieuw te moeten beginnen en na elke keer spe
len weer met lege handen te staan. Iedere voorstelling 
voegde iets toe. Er was geen sprake van spelen in de 
gebruikelijke zin. We hielden onze eigen namen; in iede
re scène gaf je vanuit een andere optiek eigen ervarin
gen, en1oties, konflikten weer. 
Het zichtbaar maken van dit grensgebied tussen akteur 
en persoon, tussen jezelf zijn en een rol spelen, verhoogt 
in sterke mate de interaktie met het publiek en de be
trokkenheid bij het gebeuren. Het geeft een openheid en 
een kwetsbaarheid, "vaardoor je niet meer ervaren 
wordt als een akteur of een magiër achter een onzichtba
re vierde wand. ·zoals Jac Heijer het eens omschreef: 
'Bij het Werkteater heb ik altijd het gevoel dat het voor 
mij alleen speelt. De spelers hebben het over dingen, 
waarin ik mijn eigen emoties (woede, humor, sentimen
taliteit) terugvind. Ze spelen mensen met wie ik graag 
zou omgaan en deze lijken ook nog erg veel op de men
sen die ze privé zijn'. 

HET PUBLIEK 

Toestanden was het eerste projekt, waarbij we al in een 
zeer vroeg stadium publiek uitnodigden, vooral mensen 
uit de psychiatriese verzorging, om er achter te komen 
of wat we lieten zien herkenbaar was. Hun reakties, 
kritiek, anekdotes, motiveerden ons en gaven aanleiding 
om scènes te verdiepen, te veranderen, te schrappen, 
opnieuw te maken. 
Het betrekken van het publiek bij het werkproces werd 



op den duur een doel. Het ging er om inzicht te geven in 
een werkwijze, de vorm was sekondair. De grens tussen 
werk en voorstelling vervaagde, het ging er niet meer 
om, lange tijd geïsoleerd te werken om tenslotte iets als 
een verrassing aan het publiek voor te toveren. 
Door deze eerste toeschou.wers kregen we kontakten 
met stafleden van psychiatriese inrichtingen die ons uit
nodigden om daar te spelen. 

(dagboeknotitie). 18-4-73 Om vijf uur vertrekken we 
naar An1stelland. Het regent. Kunnen moeilijk de weg 
vinden op het immense ziekenhuisterrein. Somber ge
bouw. Donkere, lange, brede, hoge gangen. We spelen 
in het schemerlicht. Voor mensen door de ruimte ver
spreid op de grond, in fauteuils, op banken. Een meisje 
loopt voortdurend heen en weer door ons speelvlak. Ze 
trekt woorden uit haar mond. Ze zit onder de medicij
nen, lijkt het. Als ik in de systeemscène de spuit krijg 
(wat gemiemd wordt) gilt een meisje, op het n101nent 
dat de naald in mijn arm gaat. Later blijkt ze uit Fries
land te komen; is steeds onderweg daarheen; komt nooit 
aan. Ze blijft snikken. Tijdens het Sprookje wordt het 
meisje, dat heen en weer liep, geslagen door een ander. 
Ze krijst. In de scène van Nel van Vliet komt een meisje 
ons uitschelden: of we wel weten wat we de mensen 
aandoen met ons 'gespeel'. We besluiten met z'n allen 
Toestanden af te maken. 
Achteraf praat ik met een meisje dat me ijskoud aan
kijkt. Ze haat ons, zegt ze. Waarom zij hier zit en wij 
niet. Het gesprek ontspant ons toch een beetje. Ze ver
telt over de angsten die ze heeft, als ze niet meer uit de 
w.c. durft omdat erbuiten mensen zijn die haar zullen 
grijpen. Ik zet 1nijn naam en telefoonnummer op de 
eerste bladzijde van 'Terugkeer naar het morgenland'. 
Aarzel toch. Als we vertrekken, blijkt er iemand van de 
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afdeling zoek. ·We rijden met ons busje richting spoor
baan. Yolande verdwijnt in het bos. Komt met iemand 
terug. We leveren hem af. We zijn de poort uit. Cas 
krijgt een huilbui. 

19-4-73 Vergadering op het Kattengat. Er is uit Amstel
land gebeld: na ons vertrek was het wel rustig gewor
den. Geen onrustige nacht. Het meisje uit Friesland is 
erg stil. Het meisje dat ons uitschold, vraagt hoe het nu 
met ons is. Er is die ochtend uitgebreid over Toestanden 
gepraat. Het heeft veel losgen1aakt. 

HET ZELFDE SPOOR 

De manier van werken, die we in Toestanden vonden, 
werd ook gehanteerd voor de winterprojekten: 't Is maar 
een meisje(72) en Misdaad(73).Het \varen reeksen scènes 
zonder een bepaalde dramatiese samenhang. De scènes 
konden sterk uiteenlopende vormen krijgen. Er zaten 
realisties gespeelde situaties in, akrobatieknun11ners, ka
tikaturale satires, sprookjes. Het ging er om, inhoudelij
ke facetten van het tema duidelijk te maken, niet on1 een 
geschiedenis te vertellen, laat staan dat in een hecht ge
bouwde vorm te doen. We zijn bij de projekten nooit 
uitgegaan van een idee over een vorm of een van te 
voren opgestelde struktuur. De scènes en hun volgorde 
\Verden altijd bepaald door praktiese overwegingen, het 
resultaat van de improvisaties en de interaktie nlet het 
publiek. 

EKSTREEM 

Met Avondrood gaat het anders. De keuze voor een tema 
- oude mensen in een bejaardentehuis - .stond hier niet 
voorop en het uiteindelijke stuk vertoont een nieuwe 
struktuur. 
De werkwijze werd eind '73 ontwikkeld in een kleinere 
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groep, die unaniem wilde werken aan iets dat uit henzelf 
zou ontstaan, zonder een gekozen onderwerp als kap
stok te gebruiken. Er werd geprobeerd 0111 de bij ieder 
bestaande kliché's te doorbreken, nieuwe bronnen aan te 
boren, een nieuwe speelstijl te vinden door situaties, 
emoties, konflikten te verhevigen en ekstreem te ma
ken. Ekstreem in de letterlijke zin: er werd gezocht naar 
iets dat ver van de persoonlijkheid van de betrokkene 
aflag, iets dat de anderen nog nooit van he111 of haar 
hadden gezien. 
Na enkele weken is er een pre.sentatie voor de andere 
groepsleden. Er worden (wat nimmer gebeurde in win
terprojekten) licht en kostuums gebruikt. Joop prijst 
poep aan in een horecabedrijf. Daria pleegt zelfmoord in 
een opera. Yolande is nachtclubzangeres in voetbal
broek met· gouden kousen. Ze zingt over het plezier van 
de liefde. Marja entertaint de zaal met veertig graden 
koorts. Legt al haar moppen uit. Vier lijken informeren 
het publiek over de gang van zaken bij krematie, enzo
voort. De reaktie van de overigen was er een van ver
bijstering, omdat men zich zo ver buiten het realisme 
waagde. 
Rense: 'Er \verden veel kliché's doorbroken. Teaterkon
venties werden goed gebruikt, op een nieuwe manier'. 
Helmert: 'Heel goeie voorstelling met veel zeggings
kracht en veel vrijheid. Eigen ervaringen waren heel 
gesublimeerd gebruikt'. 
Herman: 'Vreselijk. Een teruggang naar teatraliteit, die 
ik niet kan pruimen . Uiterlijk en oppervlakkig'. 

LOSSE SCÈNES EN ROLLEN 

Er wordt besloten met deze resultaten en werkwijze als 
basis, een groepsprojekt te maken. Het kost grote moei
te op één lijn te geraken. Het wordt opnieuw een einde
loos geïmproviseer in de hele groep, in kleinere groep-
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jes. Er volgen werkavonden. We maken oqiwegen. Stil
aan ontstaat het idee dat het over mensen zou moeten 
gaan in de laatste fase van hun leven, over hun machte
loosheid en isolement. Uit de opdrachten die we elkaar 
geven ontstaan figuren, duidelijke karakters, maar de 
kon tekst, de situaties die hen reliëf moeten geven blijven 
lang ontbreken. We worden onzeker, raken in een im
passe, denken een week na', organiseren een nieuwe 
werkavond. Het binnenkomende publiek treft op de 
trap een oud vrouwtje dat bijna bezwijkt onder de vuil
niszak die ze naar beneden probeert te zeulen; uit de 
dóuche komen drie zingende en bedelende blinden; in 
een kamertje terzijde ligt in het halfduister een stervende 
man; een vrou\v zit met een kartonnen bord voor haar 
buik waarop staat dat ze wedu"ve is en een vriendin 
zoekt voor op reis; in de w.c. is een man onwel ge
worden. 
Uit een improvisatie-opdracht, op een ochtend voor 
1neisjes van een nijverheidsschool, komt de bonte avond 
tevoorschijn, die in het tehuis wordt gehouden en waar
in ieder een eigen nummer doet. Marja krijgt een idee 
voor de slotscène waarin ze met Yolande laat zien hoe 
sterven kan zijn, als het ontspannen gebeurt, in de nabij
heid van iemand die echt van je houdt. 
Het groeit weer. Van de kostuums uit de eerste versie 
blijft alleen het uiterst noodzakelijke over. Lichteffekten 
worden niet meer gebruikt. Eigen namen duiken weer 
op bij sommigen, bij anderen niet. Het wordt een stuk 
met steeds wisselende si tuaties die geen afgerond verhaal 
vormen. Maar we spelen van het begin tot het einde één 
en dezelfde figuur. Dat is nieuw. 
Shireen zegt in '74, als Avondrood, na een aantal ·..verk
avonden, min of meer van de grond is gekomen: 'Door 
van te voren een struktuur vast te leggen rem je iedereen 
veel te veel af. in het ideale geval moet die organies uit 
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de verschillende individuen ontstaan. Al zijn ook een 
aantal resultaten niet zo direkt aanwijsbaar, ik heb toch 
het gevoel dat er individueel erg aan diepte gewonnen is. 
Er zijn een groot aantal stereotiepen doorbroken. Dat 
het een moeizaam proces is geweest en dat we door erg 
veel ellende zijn heen gegaan, is achteraf toch de moeite 
waard geweest. Misschien had ditzelfde resultaat wc;l in 
veel kortere tijd bereikt kunnen worden, maar ik weet 
niet of dat dan voor iedereen persoonlijk zoveel had 
opgeleverd.' 

NIEUWE DRAMATIESE STRUKTUUR 

Wat de laatste scène van Avondrood in essentie weergeeft 
- het sterven - wordt twee jaar later ('76) uitgangspunt 
voor de stukken Als de dood en je moet er mee leve11, die 
tegelijkertijd in twee groepen worden gemaakt. Opval
lend is dat in deze projekten niet alleen rollen ontstaan, 
maar dat deze rollen ook door de opeenvolging van scè
nes een drámatiese ontwikkeling krijgen. Er ontstaat een 
verhaal met een begin, een aantal bepalende incidenten 
en een einde. 
Dit is een konklusie achteraf. In het werken staat geen 
enkel speciaal plan voorop. In het begin is het alleen 
maar geploeter, kappen om een uitweg te vinden uit de 
jungle. Hoe zit het met je eigen ervaringen en emoties 
ten aanzien van dit probleem? Welke tegenstellingen en 
tegenstrijdigheden roept het onderling op? Hoe kun je 
dat omzetten? 
je rnoet er mee leven bijvoorbeeld bestond, evenals Toe
standen, aanvankelijk uit een groot aantal scènes, die wel 
verscheidene facetten van het sterven in een ziekenhuis 
weergaven, maar onderling geen direkt verband had
den. Ook de rollen wisselden per scène (het ene moment 
was je dokter, het volgende patiënt, dan weer bezoeker 
ete:.) 
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Op den duur vonden we een tweedeling. We lieten in de 
eerste helft van het stuk zien hoe het niet moest: een on
geneeslijk zieke patiënt wil zijn hond bij zich op de ka
mer hebben. Alles in het ziekenh.uis is er op gericht de pa
tiënt in het onzekere te laten over zijn toestand en het on
steriele beest buiten de deur te houden. De patiënt raakt 
verward in een net van leugens, misleiding en komedie. 
In de tweede helft lieten we een patiënt zien wiens laatste 
wens het was het huwelijk van zijn zoon te mogen bij
wonen. Een jonge arts neemt de verantwoordelijkheid 
op zich en geeft hem de gelegenheid te gaan. Het bleek 
echter dat het publiek dit laatste vaak als ideëel en weinig 
in overeenste1nming met de realiteit ervoer. 
Op den duur hebben we deze tweedeling opgeheven. 
De patiënt uit het eerste en tweede deel werd één en 
dezelfde. De wens om zijn hond bij zich te hebben werd 
het verlangen om naar het huwelijk te gaan, hetgeen 
absoluut wordt uitgesloten door de verantwoordelijke 
arts, die zijn patiënt aan eindeloze behandelingen bloot
stelt en hem de waarheid over zijn situatie onthoudt. 
Deze arts is ook degene die, ongewild, de beslissing om 
daadwerkelijk naar het huwelijk te gaan, forceert. Als de 
patiënt beseft dat alles hem ontnomen wordt, zijn iden
titeit, zijn eigen wil, zijn eigen leven, komt hij zo heftig 
in verzet, dat hij alle 'wetten' doorbreekt. Hij maakt het 
daarmee de arts nlogelijk over zijn eigen werk en leven 
na te denken en zijn masker van deskundigheid een mo
ment te verliezen. 
Merkwaardig was dat we onszelf in deze ontwikkeling 
uit het stuk schreven. Wat we met z'n zevenen hadden 
gemaakt, konden vier van ons spelen. We kregen daar
mee de mogelijkheid per voorstelling de rollen te wisse
len en in verschillende bezettingen te spelen. Dat hielp 
ons de rollen steeds te vernieuwen, van franje te ontdoen 
en tot hun essentie te herleiden. 
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KONSEKWENTI E 

De film Opnarne ('79) is een syntese van Als de dood en]e 
moet er n1ee leven. 
De patiënten uit beide stukken werden in één figuur 
getransponeerd. 
Het langdurige, vervreemdende proces van de 'intake', 
de opname in het ziekenhuis, werd vooral aan Als de 
dood ontleend; de verdere uitwerking - de konfrontatie 
met een veel jongere patiënt, het konflikt met de dokter, 
die zich verzet tegen het bijwonen van het huwelijk -, 
aan je moet er mee leven. Ook de doktoren uit beide stuk
ken werden opnieuw één. Daarmee is een al in de pro
jekten aanwezige tendens verder uitgewerkt. Opname is 
de uiterste vereenvoudiging van wat we over het onder
werp te zeggen hebben en de uiterste konsek\ventie van 
een werkproces. 
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HERKENNING 

scène uit Toestanden 

Vier n1annen of vier 11ro141ven zitten naast elkaar, ze improvi
seren sa1nen één vrouw: Nel van Vliet. Haar verhaal ontstaat 
doordat de spelers(-sters) elkaar in snel ten1po aa11vullen tnet 
korte zinnen en san1en als één vrouw bewegen. 

U wilt 't weten? 
ik vind het zo n1oeilijk hè 
ja ik heb het nooit gedaan 
zomaar eh ... 
over jezelf iets vertellen 
ja 't is belangrijk hè 
N ou het begon allemaal 3 jaar geleden 
toen waren n1'n dochters alle drie het huis uit 
nou m'n man ging overdag gewoon aan z'n werk 
dus 01n tien uur heb je de boel al aan kant hè 
daar zit je hè 
in je centje koffie te drinken 
de muren komen op je af 
wat dan? 
voor wie? 
en al mijn oude kwaaltjes kwamen terug 
hoofdpijn 
slapeloosheid 
voor de vierde keer in één maand 
was ik bij de dokter 
en die dokter zei: nee N el 
dat gaat niet meer hoor 
weet je wat j ij eens moest doen 
waarom ga je niet werken 
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je bent toch verpleegster geweest 
ja maar dokter dat is twintig jaar geleden 
en de hele wereld is veranderd 
nou kijk maar in de krant zei hij 
nou inderdaad het staat vol met advertenties 
gevraagd, gevraagd 
geschreven heb ik meteen 
dinsdag moest ik kon1en 
met bus II 
ik dacht, wat moet ik nou toch aantrekken 
zenuwachtig ... 
m'n oude uniform 
ik heb 't maar in m'n koffer gestopt 
want je past er niet n1eer in 
m'n diploma's erbij 
kruisje erbij 
ik de bus in 
ik stap die bus uit 
en ik zie die oprijlaan 
en ik denk ik gà meteen weer ... 
ik denk ik ga toch 
en ik heb die deur opengedaan 
en kijk die gang in 
een opluchting! 
niets veranderd! 
in twintig jaar tijd! 
alles was hetzelfde gebleven 
dezelfde patiënten 
ze stonden gewoon op me te wachten 
't zijn net planten hè 
ik voelde me weer helemaal thuis 
meteen aa~ de slag 
nou dat konden ze gebruiken, iemand met initiatief 
ze staan gewoon op je te wachten 
echt hè, je had weer een funktie 
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ik was de hele dag gewoon weer bezig 
ze zijn zo dankbaar hè 
veel meer medicijnen tegenwoordig 
nou 't ging dus heel goed hè 
ja, ja dat wel 
tot, tot op die dag 
de nieuwe direkteur, hè 
en die organiseerde een soort meeting 
da's gewoon een vergadering 
in 't Engels dan hè 
en je wist gewoon niet wie wie was 
niemand had een uniform aan hè 
je wist niet wie de patiënten waren en de doktoren 
en toen ging hij daar staan en toen zei die 
het volgende 
was er een woord wat ie steeds zei 
dat was een woord eh ... hoe heet dat nou ook alweer 
dee ... dee ... demo ... democratisering! 
(allen praten door elkaar) 
nou kijk 
je zit daar hè 
je mag niks meer doen . . . . . 
Je mag ruet mgnJpen 
ze moeten 't zelf doen 
dat hopen ze dan 
tsss". 
dat willen ze helemaal niet 
mensen die zelf twee jaar niet hebben gegeten 
of zich nooit hebben gewassen zelf 
die moeten ineens dan zelf 
gaan eten ... daar zit je bij . . 
Je mag niet meer voeren, 
je mag geen ritssluitingen meer dicht1naken 
dat kan so1ns wel drie en een half uur duren 
ja 't is moeilijk 
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en een geduld dat dat kost 
want ze zien het zelf ook niet hè, die patiënten 
en een materiaal dat dat gekost heeft 
en sonis zit je dan met zo'n lepel vlak voor een patiënt 
die zelf zit te knoeien, en dan denk je 
ik wacht niet langer ik próp ... 
maar dat mag niet hè 
nee 't is helen1aal eh 
je beheerst je hè 
ze willen zelf helemaal niet 
nee hoor, ze zeggen ach Juffrouw Nel, 
help me nou, help me nou 
en dan zeggen ze ook 
Juffrouw Nel, waar wordt u eigenlijk voor betaald? 
Dat is erg hoor 
dan zit je met je mond vol tanden 
op mijn leeftijd 
ze hebben gelijk hè 
tsss . .. 
Nou ja dat w il zeggen 
tot op die dag 
daar komt die Corrie naar n1e toe 
vrijdagochtend, ik weet het nog precies 
twintig jaar had ze geen mond opengedaan 
en die zegt: Nel, jij hebt geen hoofdpijn 
jij ziet het niet 1neer zitten 
j ij hebt de pest erin 
jij hebt de pest aan je werk 
ja ' t was ge\.voon of ze dwars door je heen keek 
ze zegt, ga jij maar zitten hier 
dan haal ik een kopje koffie voor je 
kan jij es lekker uitpraten 
we hebben twee en een half uur gepraat 
over mijn probleem 
ik heb gepraat, zij heeft geluisterd 



en toen begreep ik wat het was 
toen begreep ik het 
't was ineens alsof ik 't ... ja 
dat 't mensen zijn 
ge\voon als vriendin tegenover vriendin 
ja dat je ook moet kunnen toegeven 
fouten moet maken 
risiko's nemen hè 
je mag 't laten zien dat je 't niet ziet zitten 
of dat je een nare bui hebt 
nou en na dat gesprek hè 
is gewoon alles veranderd 
ook voor anderen hoor 
't was net of het allemaal gelijk gebeurde 
ze vinden het fijn dat jij ook 
menselijke gevoelens hebt 
ja en dan zie je ook opeens 
dat mensen echt dingen gaan doen 
mensen die ineens kunnen genieten hè 
oh ... ik moet nog eerst even vertellen van die evaluatie 
doen we altijd één keer in de week 
en dan moet je in je eigen woorden moet je zeggen 
wat je d'r nou van vindt hè 
en toen heb ik ineens impulsief gezegd 
die dokter Versteeg 
die houdt niet van z'n patiënten 
die geeft ze alleen medicijnen 
omdat-ic geen tijd voor ze heeft 
Nel ga maar weg, dacht ik 
doodse stilte 
maar niks hoor, ze zeiden Juffrouw Nel, komt u maar 

terug 
zegt u 't nog maar een keer 
moest ik het weer zeggen 
en die dokter Versteeg 
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• 

die is twee weken later ... 
· met vrijwillig ontslag 

zeggen ze 
je moet er geschikt voor zijn hè 
' t is ook niet zo makkelijk 
als je 't niet kan, als je 't geduld niet hebt 
nee oudere mensen en die geleerd hebben 
die hebben er moeite n1ee hè 
en mensen die zichzelf niet aardig vinden hè 
vorige week zaterdag hè 
hebben ze dat feest gegeven 
dat hadden ze zelf georganiseerd 
waren er twee verloofd 
met familie en alles 
kaarten getekend 
alles zelf gedaan 
wijn en kaas 
iedereen was uitgenodigd 
kabaret hadden ze 
oh, en zelf slaatjes gemaakt, alles 
nou en m'n man was ook meegekomen 
die keek z'n ogen uit 
die begreep er gewoon niks van hè 
die kon 't niet geloven dat 't 
patiënten waren 
Karel hè, die grote, die komt naar me toe 
en die zegt, mag ik met je dansen 
ik zeg, ja hoor Karel 
goed zeg ik 
maar als jij agressief wordt hè 
dan geef ik je gewoon 
een pets in je gezicht 
nou hij zegt tegen me: je petst maar 
dan leer ik je swingen zei die, 
daar gingen we 

80 



oh ... en 1nijn man die zei nog 
nou als 't hier altijd zo is 
die personeelsavondjes van ons die zijn niet zo leuk 
't is hier zo gek nog niet ... dat zei die! 
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ONDERWEG 

waarin een bekertje uit de automaat 
getrokken wordt 

Bij de beschrijving van een ontwikkeling in onze werk
wijze, heb ik veel projekten, die ongetwijfeld van in
vloed zijn geweest, noodzakelijkerwijs buiten beschou
wing gelaten. 
Achteraf bekeken zijn er konklusies te trekken, Jjjnen 
worden zichtbaar, een zekere logika dringt zich op. 
Voor ons is het een leerschool. Maar een leerplan ont
breekt, zelfs een metode. 
Een prognose over een verder verloop van ons werk is 
niet mogelijk. Een overzicht van de stukken die we op 
dit moment spelen, lijkt ook iedere konklusie weer te 
logenstraffen. Het demonstreert grote verschillen kwa 
inhoud, tema, struktuur, werkwijze. 
Ik volsta met een korte beschrijving en enkele aanteke
ningen van degenen die bij de diverse projekten betrok
ken zijn. 

OOM w ANJA van Tsjechov werd gekozen als oefenpro
jekt, toen we in september '79 onze plannen moesten 
wijzigen. Twee stukken werden uitgesteld en de mensen 
die vrij waren besloten de tekst van Tsjechov te gebrui
ken om te zien wat ze er mee aankonden. 

Herman: 
Incident, i1itdaging of overtuiging? 
Waarom zijn we na 9}'; jaar zonder geschreven stukken 
ineens Oom Wanja van Anton Tsjechov gaan spelen? 
Ik denk dat de zeven spelers die aan Wanja meewerkten 
op deze vraag een verschillend antwoord zouden geven. 
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En toch geloof ik dat er voor ons allemaal een aantal 
gemeenschappelijke motieven zijn aan te geven: in de 
eerste plaats nieuwsgierigheid, hoe het zou zijn om na zo 
lang improviserend werken, een vastgelegde tekst te 
hanteren. De uitdaging 01n te kijken hoe 'levend' we 
tevoorschijn zouden kunnen komen uit een konfrontatie 
met vaste figuren en teksten, verzonnen door een au
teur. De overtuiging dat T sjechov gespeeld kan worden 
zonder poespas van kostuums, decors en achtergrondfi
guren. 
Bij het werken eraan zijn wc op zoek gegaan naar de 
personages, niet belast 1net de visie van een regisseur; af 
en toe ontdekkend dat het moeibjk is, wanneer bepaalde 
dingen in het gebeuren al zichtbaar zijn, er ook nog een 
tekst is zoals die van Tsjechov, die de gevoelens nog 
eens verwoordt. Waar dat kon, hebben wc het rode pot
lood dan ook driftig gehanteerd en de voor ons ge
voel overbodige uitleg vervangen door niet-verbale 
dingen. . -
Achteraf is het misschien opvallend dat de kleine dage
lijkse dingen in de voorstelling evenwaardig naast de 
'grote' gevoelens zijn gezet. Het feit dat de grote krisis 
van Wanja bijvoorbeeld plaatsvindt tijdens een stamp
potmaaltijd - die daadwerkelijk verorberd wordt - heeft 
een zeer pijnlijk. doordringend en toch alledaags gebeu
ren opgeleverd dat daardoor, denk ik, ekstra herkenbaar 
werd. Door ge\vone handelingen als je jas aan of uittrek
ken, in de spiegel kijken, je veter vastmaken, thee slob
beren, je uitrekken, een boterham met kaas naar binnen 
werken, breng je het personage onnoemelijk veel dich
ter bij je eigen leefwereld en die van het publiek. Daar
enboven beïnvloedt het de tekstbehandeling dermate dat 
een soort nieuwe eigen taalvorm ontstaat, samengesteld 
uit verbale en niet-verbale signalen. Door ons jarenlange 
improviseren hadden we de waarde van deze dingen 



noodzakelijk onderkend en we waren blij dat dit over
draagbaar bleek naar deze Wanja-voorstelling. 

zus OF zo is een stuk dat drie mensen van de groep 
maakten over hun eigen homoseksualiteit. Het gaat in 
de eerste plaats over hen drieën . Misschien omdat het 
onderwerp zo dicht aan hun hart ligt, zijn ze al lang 
bezig een voor hun gevoel adekwate vorm te vinden. 

Cas: 
Een avondje Zus of Zo. 
Ja. Die titel daar ben ik nog steeds niet weg van. Ik hou 
niet zo van die meerduidige titels die we vaak hebben bij 
het Werkteater. Ik zie meer in zoiets als 'Een Alpenro
man ' van Vestdijk, omdat het in de Alpen speelt en het 
een ron1an is. Maar het héét zo en we zijn uitgenodigd 
door Herman Zumpolle orn te komen spelen in Nijme
gen op de Kopse Hof. voor de dagopleiding kreatievc 
terapie. We kennen Herinan uit An1sterda1n en hij zit nu 
op die school. 
We vertrekken om 2 uur 's middags, in één van onze 
busjes, bestuurd door Charles, die voor ons licht en 
geluid verzorgt. Ook Roel gaat mee om Charles in te 
werken, want die is nieuv.r. Wc hebben een koffer bij 
ons met kostuurns en een hoes met hang-kostuurns en 
een vuilniszak met rekwisieten en een opvouwbaar me
talen bed en een dito tafeltje, net door Roel gekocht in 
de HEMA op mijn verzoek, omdat de houten Kattengat
tafcltjes altijd zo detoneren op de plekken waar we spe
len (meestal beton, stalen meubilair en gordijnen met 
grote patronen), en een bezern (om op te vegen wat 
tegen de vlakte gaat in de voorstelling). 
Ik weet niet meer waar we het tijdens de reis over ge
had hebben, niet over de voorstelling zover ik me 
herinner. 



Om 5 uur komen we aan. Herman Zumpolle heeft de 
zaal al in orde gemaakt: de zitplaatsen gedrapeerd in een 
soort hocfijzcrvorm om het (gelijkvloerse) speelvlak, 
eerst kistjes, dan stoelen, dan tafels om oplopend effect 
te krijgen. Het is een soort kantine, er staat tenminste 
een koffie-automaat. 
Wc spelen tegen een glaswand, gordijnen dicht. Herman 
en Charles en Roel richten de spotjes, die achter de zit
plaatsen staan (één lichtstand), geholpen door Alfons 
Boland die stage bij ons loopt en die in Nijmegen 
woont. Hans, Joop en ik leggen kostuums en rekwisie
ten op orde achter een gordijn. Om 6 uur gaan we met 
Alfons mee om te eten bij he1n en zijn vriend. Ze wonen 
in een studentenflat. Om de tafel geschaard passen we er 
nèt in en we krijgen een overheerlijke rijsttafel. Tegen 
zevencn weer naar de school. We bespreken kort de 
volgorde van de scènes. Door een spleetje in het gordijn, 
dat onze kleedruimte scheidt van de speelruimte, beloe
ren wc het publiek (n1cest 1neisjes). Dat loeren hoefde 
vroeger nooit bij het WT 01ndat we alles in daagse kle
ding speelden, maar nu hebben wc kostuun1 voor de 
eerste scène en al áán ook, zodat ze ons niet mogen zien, 
anders is de verrassing weg. 
Om 20.10 begint de Zangeres (er is maar één Zangeres: 
die Zonder Naam) haar lied op onze band en Joop en ik 
gaan geannd o p als moeders. 
Om 21 . 30 wandelen Joop en Hans af als oude mannen, 
op de tonen van hetzelfde lied. Het publiek is heel aan
dachtig geweest, heeft veel gelachen, ook een traan 
weggepinkt? - die hoor je niet. 
In de rij voor de koffie-automaat zegt een jongetje tegen 
mij dat je toch maar veel rnoet durven als je toneel 
speelt. Hij bedoelt denk ik de scène die ik in m'n blootje 
doe en ik zeg dat ik dat van nie1nand moét, ik verzin het 
zelf. 
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Het koffiedrinken neemt tijd, zo bekertje voor bekertje, 
en onderwijl ruimen we alles al op en pakken in. Om 
een uur of cien zitten we, op stoelen, tegenover het pu
bliek voor het nagesprek. De eerste die iets zegt is een 
meisje dat zegt dat ze het fantasties vond - dat is leuk, 
want meestal denken mensen dat ze persé kritiek moeten 
leveren of dingen aandragen 'die we vergeten zijn'. Om
dat we zelf zo nadrukkelijk stellen dat ons programma 
niet over Ho1noseksualiteit in 't Algemeen gaat, maar 
over de onze in het bizonder, wordt 't gesprek nogal 
persoonlijk. 
Ik krijg een beetje op m'n donder, tenminste zo voel ik 
het, eerst van een meisje, dat vindt dat ik toch wel erg 
weinig Liefde en Tederheid zoek in nlijn leven, daarna 
van een jongen, die vindt dat ik erg cynies ben en pro
blemen niet wens te onderkennen. Ik moet dit wel be
amen, maar denk bij mezelf dat dit toch wel iets te ver 
gaat, hoewel - ja, we vragen er zelf on1. Mijn aanvanke
lijk opg'ewekte stem1ning verflauwt behoorlijk. Dezelf
de jongen vraagt zich af of het programma eigenlijk wel 
politiserend is. Hij vindt dat óns alles maar zo makkelijk 
afgaat, maar dat we ons ook zouden moeten verplaatsen 
in bijvoorbeeld een getrouwde 1nan die met bonzend 
hart in een park rondloopt, omdat hij 'er nergens anders 
mee heen kan'. Hans wordt ineens kwaad en zegt dat hij 
het al heel \Vat vindt, dat hij op 't toneel met een andere 
man zoent, dat dat al daad genoeg is en dat hij dan niet 
nog iemand ten toneic hoeft te voeren die zover nog niet 
IS. 

Iemand anders vraagt zich af of ons uitgangspunt 'alleen 
eigen ervaringen' niet te mager is en beperkend, en ik ga 
weer reuze twijfelen. Ja". misschien moeten we toch 
mensen en situaties spelen die ver van ons bed af staan". 
of niet ... of wel. 
Na het gesprek, om een uur of elf, komt er een meisje 
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naar me toe om te zeggen dat ze zo entoesiast was en dat 
dat gevoel onder de diskussie is weggeëbt - 'doodge
praat' vindt ze. 
Op weg naar de deur spreken we alledrie nog met ver
schillende mensen over eventuele optredens op scholen, 
festivals e.d. In het busje storten \Ve ons hart uit, over de 
voorstelling - hoe het ging, over de diskussie. We be
spreken de laatste scène. We vinden het alledrie leuk om 
te spelen; eindelijk iets dóen, na maanden getob ermee 
(het wou maar steed's niet lukken - Gerard onderweg 
eruit gestapt, in november projekt afgelast, drie kon
traktueel vastliggende speelavonden opgevuld met Cas 
en Joop - een oud programma - plus improvisaties van 
ons drieën, daarna toch weer besloten om door te gaan, 
nog twee dagen gerepeteerd aan zelfverzonnen toneel
stuk, tenslotte toch weer teruggekomen bij de scènes die 
we vorig jaar maart al hadden en toen niet goed genoeg 
vonden). 
Vroeg, om half één, zijn we weer in Amsterdam. 

Vier dagen later zien wc Leen Jongewaard en Robert 
Long in Haarlem, en we zijn het er over eens dat dát een 
goed programma is over homoseksualiteit, omdat het er 
namelijk niet over gaat (en toch wel, omdat de makers 
het zijn). In de kleedkamer vraagt Heer Long naar óns 
programma - kunnen ze niet komen kijken. Joop .roept 
verschrikt 'nee!', Hans en ik er over heen dat dat leuk 

" ZOU Zijn. 

Ton Dane, een terapeute die zo nu en óan bij het Werk
teater werkt en die ons projekt gevolgd heeft, zei laatst: 
'Jullie hebben het er steeds maar over dat het nog niet 
goed is, dat het " verdiept" moet worden, maar ik vraag 
me af o f dat geen onmogelijkheid is bij dit onderwerp. 
Het staat té dicht bij jezelf en nien1and wil álles van 
zichzelf blootgeven. Dus misschien moet je dat "verdie-



pen" maar uit JC hoofd zetten.' Dat hebben \Ve maar 
even gedaan. En wc willen voorlopig spelen. Vaak. 

MAR EN SIEN ontstond uit een konsert. 
Hoogte- en dieptepunten van twee vrouwenlevens wor
den als show gepresenteerd. 
Twee kinderen worden 1neisje, vrouw, moeder, on1a 1 

langs een pad van liefde, zogenaamde liefde, bevall ing, 
scheiding, troost en gedeelde eenzaamheid. 

Henk: 
Woensdag 20 februari 1980. 
12. 10 uur We kunnen vertrekken met de Mar e11 Sie11 
Show naar de Moeder Mavo in Goes. Wc zijn slechts 
tien minuten over tijd, dat is heel weinig. 
r2.40 uur We tanken. Het is gezellig in de Hanon1ag -
onze bus -, ook omdat vandaag het Werktcater op de 
kop af Tien Jaar bestaat. Ria heeft broodjes en drankjes 
01n dit te vieren. De gesprekken onderweg gaan voor
namelijk over de vraag waarheen we met het Werkteatcr 
zullen emigreren, voordat Wereldoorlog 111 uitbreekt. 
Suriname 1naakt een goede kans. 1-icnnan van Veen n1ag 
ook mee, kan ik me tenminste uitleven. 
14.45 our Aankomst in Goes. Lieve organisatoren heb
ben de gymzaal van het Lyceum al ingericht voor 250 (!) 
personen. Ria hangt kleren o p, Roel en ik doen het licht 
en het geluid en Mar en Sien bereiden zich buiten voor 
in het zonnetje. 
17.00 uur Alles staat klaar. De elektriciëns hebben einde
lijk de krachtstroom klaar voor onze nieuwe ro KW 

lichtinstallatie, die gedeeltelijk in de ringen van de gyn1-
zaal hangt ... Het ziet er leuk uit. 
19. r5 uur We zijn terug van het eten. Frank is intussen 
gearriveerd. De laatste voorbereidingen. 
20.20 uur Beginnen. De dames lijken me wat onzeker, 
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Laatste vergadering vóór de oprichting van de Koöperatie, op de Pius
school aan de Prinsengracht, juni 1970, v.l.n.r. C. Enklaar, M. Kok, 
S. Strooker, D. Mohr, R. Royaards, Y. Bertsch, G. Thoolen. 
(fi,to: J. ). ~"tsrrs) 

Eerste optreden op straat, 22 juli 1971, Utrecht, v .1. n. r. P. Faber, 
H. Woudenberg, R. Royaards, Y. Bertsch, C. Enklaar, M. Kok, 
H. Man in 't Veld, D. Mohr. (}01•: U1ut1"' N;,"",,b/nd) 



Pelléas e11 Mélisa11de, Kattengat, 29 januari 1971. D. Mohr en 
J. J. Lam ers. <fot•: M•rir S1oltktrJ 



A11gola-ak1, Technische Hogeschool, Delft, 7 december 1972, boven: 
G. Thoolen en R. Royaards. onder: P. Fabcr en G. Thoolen. 
(foto: •rthlrf W. T.J 



Werken aan Paradiso-akt Babies vermoorden Si111 en Piet, Kattengat, 3 dec 1970, v.l. n. r. 
T. Blokdijk (rapporteur Raad v.d. Kunst), Y. Bertsch, H. Woudenberg, M. Kok, P. Faber, 
D. Mohr, C. Enklaar, H. Vinck, G. Thoolcn, S. Strooker. lf"ro:J.J. l•111rrsJ 



Repecicie Hallo Medemens, Kauengac, maan 1976, v.i. n. r. H. M an in 'c Veld (v. Gimpcl), 
R. Royaards (Chado wski), C. Enklaar (Herma), H. Woudenberg (Tine), 0 . Zuiderhoek 
{Greetje). (fcto: Ca1rin1 Arii\11) 
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De Finale, Enkhuizen, 1ojuli i 973, v.l.n.r. H. Woudenberg (Deskundige), R. Royaards 
(Daan Spaan), S. Strookcr (Truus Koudijs), D. Mohr (Ka tin ka Koud ijs), Y. Bertsch (Annet 
Koudijs-Pcereboom), J. Admiraal (Ben Spaan), C. Enklaar (Kees Spaan), H. Man in 't Veld 
(Louis Koudijs). (/.•to: Mari• A•wria) 
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Feest voor Nico, in de tent op het Museumplein, 6 september 1974, v. l.n.r. P. Fabcr, F. Groothof, 
G. Thoolen, R. Royaards. (foto: p;,"., F"mr! 
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Verkiezings-akt op de Dam, 20 november 1972, v.l.n.r. J. Admiraal, D. Mohr, R. Royaards, H. Vinck, 
H. Man in 't Veld, G. Thoolen. (/oto:nrrloief W. T.) 
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Feesr voor Nico, zomer 1974, v.l.n.r. H. Vinck (Chris), R. v.d. Woude (Brigitje), F. Groothof(Franske), 
G. Thoolen (Gerda). M. Kok (Syl), D. Mohr (Alic), R. Royaards (Nico), S. Strooker (Toos), 0 . Zuiderhock 
(Willeke), J. Admiraal (Bi ll), P. Fabcr (Theo), H. Woudenberg (Ben). (foto: ordiief w. T.J 
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00111 Wa11ja, Kattengat, 15 novcrnbcr 1979, boven: D. Mohr (Sonja) 
en S. Strooker Uelcna), onder: H. Man in 't Veld (Astrov) en]. Admi
raal (Astrov). 



\ 
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boven: R. Groothof (Marina) en H. Vinck (Wanja), onder: C. En klaar 
(Professor) en F. Groothof (Telcgin). (f,",,", c. &klaaf) 
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S. Strookcr, 0. Zuiderhock en Y. Bcrtsch in Alex, 7 februari 1975, 
Kattengat. (j;",,·s: Ct1Tfit" Arii'111J 

J. J. Lamers in de De Theevisitt (rcpecicie), 26 maart 1971, Kattengat. 
(/"'.: •rrhief W. T . 1 
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G. Thoolen. C. En klaar.). Admiraal in Zus of Zo, 23 maart 1979, 
Kattengat. (fow: c. G1kla<1r) 

R. Royaards, H. Vinck in De Tl1eevisi1e (repetitie) 26 maart 1971, 
Kattengat. lfo>r•: ortl1frfW. T.J 
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De Finale op Victnamdcmonscrarie, 
in tent in het Amsterdamse Bos, 
30 april 1972. S. Strookcr en 
L. de Regt. Cf..1111: o"",,.d Srr,1l•1·(·rJ 

Avondrood, Kattengat, 1974, Y. Bertsch 
en M. Kok. (/.i•: H Vmtk) 

Kleine Nemo in Dromenland, 
kleedkamer Paradiso, 24 april 1971, 
S. Strookcr en M. Kok. (J•"'' "'"itfW. T. J 



De Avo11d11re11 van Beethoven, in de S[udio's in Hilversum. H. Man in 't 
Veld, S. Strooker. lfi•ro>: R. Ro>yo1artl$) 

M. Kok in Joyce en Waldo, opnamen in het Spaanderswoud bij Hilver
sum, 14 april 1972. {f01•: R. R."",,, 



Feest voor Nico, Museu1nplein, Amsterdam, 6 september 1974, G. Thoolen, 0. Zuiderhoek. 
({cir1>: l>ir1t•r Flfury) 



P. Faber in Doodgewoon, zomer 
1976. fjoto: Gerda v. ,1. Vt'en) 

R. Royaards in Feest voor Nico, 6 
scptem her 197 4. ifi"•" Pi""' Flrury J 
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0 . Zuiderhoek als Juffrouw Algera in Gabbers, Leiden, 10 augustus 
1976. if•ro: C. é 11klaar) 
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Op zon1ertournee, Borne, 18juli 1973. G. Thoolen en jan Wouden
berg. ""'"' c. v. si",,,., 

' • 

·~~ . ._. -
Eten bij de cent, Vlissingen, 9 juni 1979. H. Woudenberg, M. Kok, 
Tijmes Woudenberg, C. Win1ern1an en F. Jansen. (foto: C. i:"klaat} 



Tent op 't Museumplein, juni 1975. G. Thoolcn en H. Vinck. 
()~110: 11. i\11111 in ., v.·lil} 

• 

Nieuwe tent bij de Fa. Ribbcns in Bergen op Zoom, april 1978. 

• 

Naast H. Vinck de heer Ribbcns, niet alpino. Tussen werknemers van 
de firma v.l.n .r.: G. Thoolen, D. Wouthuysen, F. v.d. Steen, K. v.d. 
Haak (liggend), H. Veltkamp, F. Groothof, H. Man in 't Veld, H. 
Vinck, C. Guatelli, B. Wouthuysen. (/<•••: 8. Woutlmy'"' ) 

,.., 



N ieuwe tent (Z1voele Zomeravond, zomer 1979). F. Groothof(Edwin 
Jansen) en J. Admiraal (Patrick Jansen). {joto'r: Charfo• Wissin~) 



Abe11drot, opnamen in de studio's van de N .D .R. in Hamburg, 
9 januari 1980. C. Enklaar (Boomsma) en S. Strookcr (Walcvska). 
(/.J1 1•: R. ''· d. 'Youri<') 

Repetitie Hallo Medemens, 
maart 1976, Kattengat. 
R. Royaards en 
C. Enklaar. ({"ui: C;1rrif111\ri(11t) 



Beo·grad 

In Joegoslavië op het BIT EF Festival. Scared to death werd door de 
joegoslaviese televisie opgenomen vanuit Pionirski Grad, bij Belgra
do, en uitgezonden als Na Smrf Uplase11i (25 september 1979) v.l.n.r. 
G. Thoolen, C. Enklaar, 1. Mager, R. v. Eekhout, H. Veltkamp. 
(foto:). Htij") 
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ook het publiek ziet blijkbaar iets wat ze nog niet ken
nen, maar na een half uur worden ze entoesiast. Dit vind . 
ik zelf de leukere manier van spelen, in een dergelijke 
zaal voor een dergelijk publiek. 
21.45 uur Einde voorstelling. Snel inpakken en vertrek
ken in verband met de lange duur van de terugreis. 
or.oo uur Terug bij het Kattengat. Sien is ondertussen 
uitgestapt 1net haar fiets. Uitladen doen v..1e 1norgen wel, 
we zijn nu te n1oe (maar wel tevreden). 

GEWOON WEG is de titel van ons projekt dat gaat over 
kinderen die naar het buitengewoon onderwijs verwe
zen zijn en over de n1ensen die dagelijks met hen leven 
en werken. 

Da ria: 
14 februari, het groepje van Gewoon weg vertrekt on1 
half t\vaalf naar Nij n1egen. 
De voorstelling begint orn half acht maar het is een 
gewoonte geworden vroeg ter plaatse te zijn om rustig 
de tijd te hebben veranderingen te bespreken, een speel
vlak uit te kiezen en de stoelen neer te zetten, te belich
ten, te trainen en uit te rusten. Meer dan anders gebrui
ken we in dit projekt de gegeven ruimte, meestal een 
schoolgebouw. We laten ons inspireren door de visuele 
n1ogelijkheden, we gebruiken bijvoorbeeld deuren, 
gangen, trappen en ran1en waardoor we van buiten naar 
binnen kunnen loeren. 
On1 half drie komen \Ne in gebouw Henrikus aan. Het is 
er groot en afgelegen. We staan in een glazen hal, heel 
geschikt .voor ons maar helaas te klein. Nee, dan zullen 
we nog wat anders zien. Onze kontaktpersoon brengt 
ons naar de speelruirnte: een toneelzaal, een lange don
kere schoenendoos 1net rijen vaste stoelen en een ander
half meter hoog podium. 



We kijken elkaar aan. Wat nu!? We wilden toch niet 
spelen in zo'n zaal? Hoe kunnen we hier iets aanpassen 
aan het projekt! Een podium! Dit projekt verdraagt geen 
afstand. Of stellen we ons aan en zijn we niet zo fleksibel 
als we dachten. 
De koncierge hoort ons gepraat aan en haalt z'n schou
ders op. Wat is er mis met een toneelzaal voor toneelspe
lers. 
Een uur verdoen we nog 1nyt alle ruimten van het ge
bouw te bekijken. Zelfs gaan we îOver dat we overwe
gen stoelen te huren en in de veel te kleine gymnastiek
zaal neer te zetten. 
Dan laten we onze vooroordelen varen en gaan terug 
naar de zaal. Wc laten de rode, gele en blauv,re lampjes 
zakken. De sprookjessfeer zullen we gebruiken en de 
voorstelling in het kader van een feestavond plaatsen. 
We veranderen de volgorde van de scènes in het stuk. 
We nemen besluiten die risico's inhouden omdat we de 
invloed ervan niet kunnen voorspellen. Het onderling 
geharrev,rar is groot, maar we raken in een opgewonden 
spanning. Pas een kwartier voor de voorstel.Eng ·zijn we 
zover dat vve kunnen gaan eten. Onze begeleiders van 
het buitengewoon onderwijs hadden daarvoor gezorgd. 
De mensen lopen al binnen. 
We zijn zenuwachtig. Het lijkt of we met zijden draadjes 
aan elkaar hangen. Gêne bekruipt ons als we denken aan 
de kinderen die we gaan spelen. 'Spring er maar gewoon 
in'. Inderdaad, de instelling waarmee je speelt is tenslot
te het beste middel om te laten zien wat je bedoelt. Je 
moet durven te ·balanceren. 
Na afloop zijn we zielsgelukkig dat we dankzij de ruim
te zoveel nieuwe dingen hebben gedaan. We kunnen 
verder, alles ligt weer open. 
We praten individueel na met het publiek dat verrassend 
goed heeft gekeken en kon1plimenten en kritiek geeft 

90 



waar we veel aan hebben. 
Om half twaalf rijden wc terug. Waarachtig, na vijf 
minuten hebben we weer een felle diskussic. Houdt het 
dan nooit op? 
Ria deelt broodjes uit en koffie, we gaan spelletjes doen, 
Henk rijdt ons onverstoorbaar naar huis. 
Morgen weer. 
Slechter of beter? Het lijkt niet belangrijk. 
Het zal in ieder geval weer anders zijn. 

. 
ETIKETTEN PLAKKEN vertelt aan de hand van een aantal 
scènes het verhaal van twee arbeiders, in de fabriek en 
thuis, 1nct werk en zonder, en hoe het hebben van werk 
of het ontbreken daarvan relaties beïnvloedt, in hun hu
welijk, onder vrienden en op straat. 

Ren se: 
Retour Oost-Groningen 
Zijn rug is recht. N et als zijn stok die hij voor zich heeft 
geplant. Zijn nlond vormt woorden onder zij n witte 
snor. Hij gaat er van uit dat mensen naar hem luisteren. 
Ik wantrouw hem, hij is een prater. Hij heeft de tweede 
wereldoorlog meegemaakt en ook nog de krisis daar
voor. Wat kun je daar nog tegen inbrengen. 'Vorige 
week is Globe hier geweest, heel interessant, goed ge
praat, morgen komt Baal'. Hij is van alle markten thuis. 
Steeds hetzelfde tafereel dus hier in de netjes bloedrood 
gestoffeerde foyer in Meppel; een klubje mensen dat met 
koffie en akteurs napraat over de voorstelling. Dit keer 
gaat het over "verkloosheid. De man met de snor is er 
helemaal voor in. 
Ik hoor niet wat hij zegt. Vraag me af hoeveel een mond 
gemiddeld kan produceren, of er geen belasting op ge
heven zou kunnen worden, progressief, naar inkomen. 
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We zitten in café 'de Kansel' met harde muziek, voor we 
ons herbergen in een jugendstilcrisch hotel. Uitzicht op 
de spoorbaan. 

De eerste mooie winterdag. Drente glooiend en vrien
delijk. Verder naar het noorden wordt het land vlakker. 
We passeren Midwolde op weg naar Finsterwolde. De 
duisternis in het woud is niet terug te vinden, het land 
blijft kaal en leeg. Enkele wintervogels, achtergebleven 
in de natte klei. In het dorpshuis 'de Pira1nide' \.Vordt 
gecrèched. Kindjes laten zich van een schuin geplaatste 
bank glijden. Eén begint in het wilde weg tegen Frits te 
schelden, als hij niet de gli1nlach van een kindervriend te 
dichtbij komc. 
'Er zijn II 50 werklozen aangeschreven, I 1 hebben gere
ageerd', zegt een welzijnswerkster. 'Dan kunnen wc 
gaan wandelen' merkt iemand schamper op. Wc drinken 
zwijgend koffie. 
0111 twee uur zitten er twintig n1ensen. Ze krijgen kof
fie. Ze hebben hun kinderen mogen meenemen; die 
worden in een lokaaltje beziggehouden. Ze blijven ook 
tijdens de voorstelling af en aan lopen, van hun vriendjes· 
naar hun ouders en vice versa. Elders in het gebouw 
heeft ie1nand trompetles. 

'Jullie begrijpen de situatie hier in Oost Groningen niet', 
zegt na afloop een man met een brilletje, een baard en 
een buik. 'Eerst hebben jullie het veen hier weggehaald. 
Die mensen voelen zich behoorlijk gefrustreerd langs 
die kaarsrechte kanalen. En nu het aardgas. Al het geld 
wordt hier uitgezogen. We zijn schatrijk n1aar we nier
~en er niets van. En wat krijgen we er voor in de plaats? 
Afval, nukleair afval'. 
Als iemand iets in her midden wil brengen over solidari
teit, haakt hij grimmig af 'So lidariteit? Je moet hier tien . 
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kilometer fietsen om met iemand te kommuniceren'. 
Het onderwerp is daarmee niet van de baan. Een man 
vertelt hoc men zich tegen dreigende ontslagen teweer 
had gesteld in een bedrijf waar hij werkte. Iedereen had 
het werk neergelegd. De bonden hadden zich ermee be
moeid, de ondcrne1ningsraad had de kant van de arbei
ders gekozen. Het bedrijf had zich tenslotte failliet ver
klaard. Iedereen zonder werk, overgeleverd aan de in
stanties van de overheid. Hij herinnert zich een de1non
stratie tegen het regeringsbeleid: 'Het \vas of er een lan
ge zwarte slang door de po lder kroop' . Maar als je 
werkloos bent, ben je kwetsbaar, weerloos en afhanke
lijk. 'Voor de oorlog kon je gaan werken in de wapenin
dustrie in Duitsland . En als je daar voor paste, dan zocht 
je het zelf maar uit'. 
Zijn vrouw praat in hard Gronings dialekt over de ver
oordeling van de werkloze tot een leeg, inhoudsloos 
bestaan. Hij mag geen 'produktieve arbeid' verrichten. 
Maar hoe is dat kontroleerbaar? ' Daar zorgen de buren 
wel voor. Als ze zien dat hij om negen uur vertrekt en 
om twaalf uur terugkomt en de volgende dag. weer en 
dan weer, dan denken ze niet: hij gaat in het bos wande
len'. Een ander: 'Ze nemen je niet meer serieus, je hoort 
er niet meer bij. Je gaat \Vat rotzooien in het tuintje van 
de buren. Op visite ga je bij de vrouwen zitten. Je bent 
doodgcwicht aan de weegschaal, afgekeurd, opzij ge
schoven. Een paard doen ze in dat geval naar het abat-

. ' tOIT . 

Een paar weken later zal een groot bedrijf uit de 'Licht
stad' een rcorganistie afkondigen: 530 arbeidsplaatsen 
voor Oost Groningen verloren. In Winschoten zullen de 
klo kketorens protest en schande luiden. In acht landelij
ke dagbladen zal nien de advertentie kunnen lezen: 
'Stadskanaal is verontwaardigd. En Philirs weet waar-
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om ... ' Het gaat niet meer om noodlijdende bedrijfjes 
maar om kerngezonde miljarden-winstmakende onder-. 
nen11ngen .• 

Regen en duisternis op \iveg naar Winscho.ten. Uitladen. 
Opbouwen. Spelen voor vijfendertig rncnsen. 
We dachten dat we naar het hol van de leeuw vertrok
ken. Probleemgebied, hoogste werkloosheid. Met ande
re stukken reisden wc ziekenhuizen, gevangenissen, in
richtingen, tehuizen af. Maar werklozen, waar zijn die te 
vinden? Zijn we te naïef? Het percentage dat zich door 
een belangenorganisatie laat porren voor een voorstel
ling is miniem. 
'Had mijn broer dit maar ge"veten, hij was gekomen 
met zijn hele fa1nilie', verzuchtte een man na afloop. 
Maar zijn broer was op de hoogte. 
'Ze willen niet weten dat ze werkloos zijn', oppert ie
mand als oplossing. We vragen ons af of de figuren die 
we in het stuk spelen naar een als van het Werk- teater 
aangekondigde voorstelling over hun eigen probleem, 
zouden gaan. Eén ... misschien. De drie anderen niet. 
Wat laten we hem zien? 
De invloed van werk hebben en werkloos zijn op je 
alledaagse relaties, binnen en buiten je gezin. Aan werk 
ontleen je je identiteit, status, levensritme. Hoe beroerd 
dat werk ook mag lijken, als het je ontnomen \VOrdt, 
loop je de grootste kans in een niet te vuJlen leegte te 
verzinken. 
De boze geest mag dan verdwenen zijn, maar als het 
huis leeg blijft staan zal de boze geest met nog zeven 
anderen terug keren om het huis te bezetten, profeteerde 
Lukas. 
We proberen te laten ervaren wat er achter cijfers, rap
porten, kranteberichten, prognoses ... schuilgaat. 
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In het buurthuis van Wedde zitten na het middaguur 
veertig leerlingen van een middelbare school. Buiten 
straalt de zon over bevroren akkers. We sluiten de gor
dijnen en spelen de voorstelling. 
Er zit één man, net werkloos, met zijn vrouw en zoon
tje. Na afloopt zit hij aan de bar en drinkt een glas bier, 
terwijl men op de a.chtergrond diskussieert over zijn 
probleem. 
Waarom is hij triest? Waarom zijn er zoveel trieste man
nen en vrouwen in dit land? 

Wc rijden terug door Winschoten. De zon gaat onder 
achter een grote grijze fabriek, die karton produceert. 
OKTO, vier jaar geleden gebouwd, tegen beter weten in, 
nu met sluiting bedreigd. 
We stoppen even om het te bekijken. De schoorsteen 
trekt een roetspoor door de rossige hemel. 
'We zouden er kunnen spelen', opper ik. Voel me tege
lijkertijd een aasgier, die van ver de dood ruikt en af
wacht ... 
We vertrekken. Ik vrees voor lang. 
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KONSERTEN 

op de viool of anderszins 

N aast de grote en kleinere in1provisaticprojekten von
den wc al het eerste jaar een specifieke vorn1 waarin elk 
lid van het Werktcater zich individueel manifesteerde. 
Deze solo's noen1de11 we 'konserten'. 
Wc gaven ze uitsluitend voor elkaar, minivoorstellingen 
van hooguit drie kwartier. Ze waren bedoeld om elkaars 
karakter, ideeën, ambities beter te leren kennen. De 
konserten .konden ver gaan (mooi, spannend, onthul
lend, pijnlijk) omdat ze erg subjektief waren en voort
kwamen uit intien1e ervaringen en j eugdherinneringen. 
We probeerden elkaar vaak te overrompelen door vol
komen ongebruikelijke hoeken en vertrekken van het 
gebouw te benutten. E r gebeurden bizondere dingen, 
het eerste jaar vooral in de sfeer van onzekerheid: 

Joris: ('70) 'De eerste keer dat ik een konsert had, heb ik 
geprobeerd te laten zien wat er .met mij gebeurde als ik 
voor mezelf aan het fantaseren was of gewoon de ge
dachten, die in me om gingen, pr.obeerde te visualiseren. 
Ik had een tekst van Proust uit mijn hoofd geleerd, van 
de tante en het gebakje, en wilde in overeenstemming 
met wat Proust deed, mijn gedragspatroon en herinne
ring analyseren. 
Er was een pannetje met tarwepap, een fototoestel , een 
en1mer water, een heleboel vierkante papieren zakjes, 
nog niet uitgevouwen, een voetlicht met acht schelle 
lampen, een voeringzijde lap en een horloge. Ik deed het 
licht aan en probeerde de pap zo snel mogelijk te eten. 
Stopte mijn voet in de en1mer met water. Vouwde de 



zakjes uit, las wat in een boek en opeens had ik tegen 
mijn voornemen geen zin meer om de tekst te zeggen. 
Ik ben mezelf in een paar standen, steeds met iets meer 
uit, gaan fotograferen. En ruimde alles weer op omdat 
ik vond dat dat de uiteindelijke konklusie van ·mijn 
voorstelling moest zijn: ongemotiveerde woede om de 
objektieve schijn van het bestaan. 
Er waren weinig reakties, af en toe wat lachen en achter
af werd er niet over gesproken, over bijna niemand 
trouwens; ik heb nooit geweten wat iemand er van 
vond'. 

Marja: ('70) 'Een tema waar ik persoonlijk erg geboeid 
door ben is de afgeslotenheid van het ind1v1du die geen 
kontakt kan maken met de wereld om hem heen en 
daardoor een eigen wereld kreëert. 
In mijn eerste konsert heb ik geprobeerd een kind te 
laten zien dat straf heeft gekregen en in haar kamer 
wordt opgesloten. Door haar woede en machteloosheid 
op de moeder, de 'machtige' die haar dit aandoet, zoekt 
ze kontakt met voorwerpen, kledingstukken, voert een 
dialoog met zichzelf. Tot ze zich verplaatst in de moe
derfiguur, die haar uiteindelijk troost en naar bed 
brengt. 
Mijn tweede konsert was een duidelijke uiting van een 
moeite die ik ondervind als ik aan een konsert werk. 
Door de konfrontatie met jezelf, omdat je iets helemaal 
alleen moet doen, krijg je een totaal onmachtsgevoel. 
Iedere zekerheid valt weg en je mist ieder vertrouwen in 
jezelf. Ik wilde op mijn konsert een meisje doen dat gek 
was en dit wilde kompenseren door in een grote doos te 
kruipen en met poppen de mensen iedere keer aan het 
schrikken te maken door ontzettend gemeen en raar te 
doen (net zoals dwergen en bochels die gehuurd worden 
voor het cirkus). Toen ik eenmaal in de doos zat durfde 

97 



ik er nier meer uir, de afgeslotenheid van de doos en de 
wetenschap dat buiten n1ensen zaten te wachten maakte 
zo'n indruk dat ik niet verder kon, ik begon te huilen en 
ik zei dat ze me moesten komen halen, wat niemand 
deed, waardoor ik er zelf wel uit moest komen. Toen ik 
dat uiteindelijk deed was het over en was het een op
luchting dat het voorbij was'. 

Herman: ('70) ' Ik was bang voor het oordeel van de 
anderen. Ik had geen vertrouwen omdat ik vond dat, 
om me te beoordelen, ze me moesten kennen. Vanuit 
deze kreatief fnuikende toestand, was ik alleen maar in 
staat het verhaal van mijn leven tot nu toe te doen. Ik 
had me voorgenomen dat te doen terwijl ik van heel 
dichtbij met mijn kamera portretcen van de anderen 
maakte om ze tegelijkertijd met zichzelf te konfronteren 
(en n1ijzelf dus te beschermen). Op het moment zelf kon 
ik dat niet. 
Ik heb me naar aanleiding van dit konsert zeer ongeluk
kig en onzeker gevoeld omdat ik van niemand ooit ge
weten heb hoe ze die hele aangelegenheid hadden ge
vonden: nuttig, onzinnig, aanstellerig, genant of wat 
dan ook'. 

Yolande: ('70) 'Een soort laatste avondmaal. Ik dekte de 
tafel, legde een ei, sneed niij de lever (vier ons kippele
ver) uit de zij, bakte ze op primussen en bood ze met de 
wijn van mijn bloed aan de elf aan, terwijl er Tsjechische 
Paasmuziek klonk'. 

Shireen: ('70) ' Het tweede konsert wist ik op het laatste 
moment, dat ik een plaat van Willem Breuker mee zou 
nemen, een aardappelmesje, een emmer met aardappe
len en een oude krant. Daarmee heb ik geprobeerd ver
schillende intenties, beelden, associaties mer aardappelen 



en muziek te laten ontstaan. Op sommige momenten 
voelde ik n1e daar erg fijn en son1s erg gespannen in.' 

Cas: ('70) 'Een persoon op een stoel, die leest. Duurt vrij 
lang. Zucht, legt het boek weg. Doet mimies venster 
open. 
Zingt: "Kijkje 's avonds naar de sterren"'. 

Later krijgen de konserten een andere funktie. Ze dienen 
vaak als startpunt voor het maken van een nieuw pro
jekt. Het gaat er dan om je eigen houding ten opzichte 
van het tema te laten zien of een specifieke visie duidelijk 
te maken. 
Het maakt veel gepraat overbodig, geeft aanknopings
punten, inzicht in iemands gevoel en brengt ons op 
nieuwe ideeën. 
Ook als een impasse dreigt, bieden konserten vaak uit
komst. Het heeft in de loop der jaren erg veel aan in
drukken, vor1nen, vondsten, impulsen en stukken op
geleverd: 
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AKTS 

waarin de feestwinkel goede zaken 
doet 

8-10-72. Zondag. Om 1 I uur zitten we op het Katten
gat. Werken een scenario uit voor een akt die we 'smid
dags in Den Haag moeten spelen. Op uitnodiging van 
Amnesty International, tegen de Portugese politiek in 
Angola. 
' ... everything is prepared to fooi oncc more the honest 
dutch public opinion', lees ik later in een persbericht met 
een stempel er op van de 'Embaixada de Portugal'. 
De akt omvat de geschiedenis van Angola sinds de kolo
nisatie in 1485, samengevat in een korte demonstratie en 
gespeeld in het Portugees. 
Een ekspeditielegertje uit Portugal trekt door Afrika: 
een kolonel, een missionaris en een industrieel. Ze zoe
ken een nog onbezet huis. 'Ontdekken' Angola en rui
ken de heerlijke koffie. Ze zingen: 'café, café, dolche 

C' > copa care ... 
Terwijl de missionaris en de industrieel ogen en oren 
dichthouden, regelt de kolonel de zaken met de bewo
ners van het huis Angola .. . (dagboeknotitie). 

Dat is gewoonlijk onze werkwijze voor de 'akts'. Ie
mand verzamelt informatie en kornt rnet een idee. Dat 
wordt met de anderen uitgewerkt en nog dezelfde dag 
gespeeld. Akts worden gemaakt omdat ons gevraagd 
wordt steun te verlenen aan een aktie. Het is een mini
toneelstuk van plusminus 1 5 minuten, dat meestal op 
straat gespeeld wordt. De middelen zijn grof, zonder 
veel nuance, maar niet mis te verstaan. 
In de zomer van '73 speelden we op de Dam een akt om 
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de aandacht te vestigen op het (inmiddels bedreigde) 
socialistiese eksperiment van Allende in Chili. Een Chi
leense televisieploeg (van het de regering steunende ka
naal 9) filmde. Shireen stond als een reusachtige welva
rende vrouwe Chili op een houten verhoging, waarover 
een wijde rok viel. Uncle Sam (de Amerikaanse zwij
gende meerderheid) op de schouders gedragen door do
minee Goedkoop (de Nederlandse zwijgende overheid) 
stuurde steeds opnieuw zijn gulzige honden onder haar 
rokken om er met grote schatten onder vandaan te ko
men en haar steeds verder te plunderen. Als ze tenslotte 
verkracht, bestolen, uitgemergeld achterblijft, is het een 
Chileen die haar zijn liefde verklaart. 
In de winter van '78 deden we op de Dam in het kader 
van een manifestatie tegen de neutronenbom een akt: 
Chadowski, zwerver uit Hallo Mede11'1ens, heeft zijn hele 
pak ónder de buttons en speldjes van de aktie en houdt 
aan de hand van een klein de111onstratiemodel, een rede 
tegen de 'neurotenbom'. 
Een winkelende fa111ilie (het is vlak voor Kerstmis) 
mengt zich onder de toehoorders. Ze geven kommen
taar. Het wordt een over en weer van voor en tegens. 
De kinderen vervelen zich en kiezen, eerst plagerig dan 
baldadig, partij voor hun ouders. Ze beginnen vuur
werk af te steken tussen de benen van Chadowski. Ze 
gaan zover dat ze hem helemaal inpakken en inwikkelen 
in zilverachtig plastic, zijn demonstratiemodel over zijn 
hoofd trekken en hem als een echte bom afvoeren, blij 
met hun speelgoed. 

Het gaat er steeds om zo efficiënt en eenvoudig mogelijk 
iets duidelijk te rnaken, zonder veel dialoog en met mid
delen die de aandacht trekken en vasthouden. 
Onze leerschool was in het eerste jaar ('71) .Paradiso, 
waar we om de veertien dagen, tussen twee popgroepen 
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-
door, een akt deden. Het idee \vas toen een strip te 
maken, een vervolgverhaal waarin dezelfde figuren te
rugkeerden. Het was een uitdaging omdat wc te maken 
kregen met een publiek dat geen enkele boodschap had 
aan toneel en in Paradiso kwam om te zitten, te roken en 
naar muziek te luisteren. We hadden geen zin om iets te 
maken dat direkt inging op hun situatie (druggebruik, 
vluchten uit het leefmilieu van hun ouders, weinig so
ciale betrokkenheid). 
Dat zou een ander projekt zijn en paste niet in het kader 
van de opdracht. Wc ergerden ons eerder aan hun apatie 
en maakten gruwelijke dingen, die in de eerste plaats 
visueel waren. We kochten babymaskers in de feestwin
kel, deden luiers om en lieten om de veertien dagen zien 
wat de lieverds uitspookten: 
aflevering 1 de babies vermoorden hun oppas 
aflevering 2 de babies vermoorden Sint en Piet 
aflevering 3 de babies vermoorden Christus 
Het bloed stroomde over het podium, het publiek moest 
opzij springen, het werd een sukses en op de deur van 
Paradiso stond vrijdags: 'de Babies komen!!'. 
We hadden bewust gezocht naar een formule die aan
sloeg bij dat bepaalde publiek in die bepaalde ruimte. 
Voor akts op straat heb je dat bepaalde publiek niet en 
het is duidelijk dat je daar des te meer kort, bondig en 
overtuigend moet zijn. De beelden die je maakt moeten 
net die 'spirit' hebben, die het verhaal uittilt boven alle 
voor en tegens die àe publiciteitsmedia al hebben ver
woord. 
Een echte straatkultuur met kermissen, volksfeesten, 
markten, karnaval, kent men hier niet. Binnen die steri
liteit blijft het publiek gauw afstandelijk en moet je er 
ekstra op attent zijn dat je niet juist het tegendeel te
weegbrengt van wat je beoogt. Je hoeft daarbij ook niet 
voor mensen te denken of te preken. Een goocheltruc is 
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voldoende om mensen even te laten stilstaan. Soms kun 
je ze daar en passant nog iets bij vertellen. 
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SPELEN MET EN VOOR KINDEREN 

waarin een gympje Jan Klaassen 
speelt 

'We hebben allebei met en voor kinderen gespeeld -
grotere en kleinere. We zien kinderen groeien, groter 
worden, maar we merken dat er op school 1naar een 
paar innerlijke eigenschappen worden ontwikkeld. Ze 
leren praten, een beetje luisteren, en verder moeten ze 
met hun groeiende hersentjes van alles analyseren en 
kombineren. Verder moeten ze een massa weten. 
De eigenschappen die niet ontwikkeld worden zijn: kij
ken, kommuniceren via klanken, geluiden, bewegin
gen, kritiek hebben op alles wat je ziet en hoort, fantase
ren over niet bestaande en op het moment onbestaanba
re dingen. Tussen 6 en 16 jaar zie je dan ook de fantasie 
opdrogen, de lichaamsekspressie verstommen, de kri
tiek ophouden. We willen een piepklein poginkje doen 
om al deze dingen in het kind te bewaren'. 
Dit zeiden Peter en Shirecn tegen Totn Blokdijk, in een 
interview in de Montessorikrant. Op hun initiatief gaf 

l 

de hele groep les aan kinderen op de Amsterdamse 
Montessorischool, éénmaal per week, van januari tot 
juni 1971. Tegelijkertijd hebben enkelen van ons met 
kinderen in de Toneelschuur in Haarlem gewerkt, in 
april en mei 1971, resulterend in een door de kinderen 
gespeelde voorstelling: ' Het leven van keizer Nero'. Het 
jaar daarop werden kinderspeelochtenden op 't Katten
gat ingesteld, die gedurende twee seizoenen, op zaterdag 
werden gehouden. 
Wanneer we op straat speelden hadden we natuurlijk 
veel met kinderen te maken; zij vormden ons eerste en 
soms, in nieuwbouwwijken, ons enige publiek. Ons 
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programma was 'voor alle leeftijden', met akrobatiek en 
sprookjes. Een paar maal improviseerden we sprookjes 
(andere dan die uit het programma) op een open plek 
tussen flats. Later toen we een podium en tentdak had
den, hingen de kinderen vanaf het opbouwen om ons 
heen en waren iedere dag ver voor aanvang op post. We 
gaven ze vaak guldens óf met het verzoek hun makkers 
rustig te houden óf met het verzoek om grappen en 
clou's in ons repertoire niet voortijdig te verraden. 
Een mengvorm van mét en vóór kinderen spelen, pasten 
we toe op de Floriade, waar we in de Boscotent speelden 
voor kinderen in het kader van de aktie 'Kind en Leefmi
lieu': we speelden een paar sprookjes uit ons straatreper
toire en 'Vrouw Holle' uit Toestanden, maar daarna een 
geïmproviseerd verhaal over stadsvernieuwing, waarbij 
kinderen bijvoorbeeld huizen waren die door bulldozers 
platgewalst werden - of ze waren juist de bulldozer. 
Doordat steeds een deel van de kinderen ingeschakeld en 
daarna weer terug naar hun plaatsen gedirigeerd werd, 
liep het niet uit de hand. 

Het eerste stuk dat speciaal voor kinderen gespeeld 
werd, was Brillen en Beugels. De andere kinderstukken 
voor de zomertournee: Doodgewoon en Welterusten (Gab
bers was van een andere aard), bouwden daarop voort. 
Alledrie de stukken gingen uit van de alledaagse realiteit 
in de zin dat het nu, in de tent, ter plekke, speelde en dat 
de spelers kinderen va'l nu waren. Maar dit was alleen 
startpunt voor allerlei duizelingwekkende verschieten 
áchter de realiteit. 'Een tafel wordt plotseling een goril
la, een stoel verandert in een komputer'. 
Eenvoudige hulpmiddelen: bed, tatel, stoel, trap, kun
nen alles voorstellen: fabriek, schip, ziekenhuis, traktor, 
wat dan ook. Een groot beroep wordt gedaan op de 
lichaamsekspressie en de fantasie van de speler en ook op 
die van de kijker. 
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In Brillen en Beugels was een poppenkast, waarin een 
kleutergympje, een schaar, een gootsteenplopper, een 
zeefje en een ragebol de poppen waren. Brillen en Beugels 
werd vóór het podium, tussen de kinderen, gespeeld. 
Doodgewoon op het podium, maar ook in de nok van de 
tent, tussen de zitplaatsen en buiten om de tent heen. 
Welterusten in de piste van de nieuwe tent. 
Brillen en Beugels ging over 'grote en kleine angsten'. 
Doodgewoon, dat gebaseerd was op 'De gebroeders 
Leeuwenhart' van Astrid Lindgren, over doodsangst en 
overwinning van de dood. Welterusten over angsten van 
de nacht, dromen en slapen gaan. 
In Doodgewoon en ~Velterusten werd het teatrale effekt 
door (levende) muziek verhevigd. 
Gabbers was heel anders opgezet: het was een sprookje, 
dat gedeeltelijk naar de aktualiteit gehaald was: de 
hoofdpersonen werden bij ons mannen van het G. E. B. 

(gen1. energiebedrijf) die bij een kindervoorstelling van 
Roodkapje de elektriciteit afkeuren en daarna gedwon
gen zijn zèlf de aanwezige kinderen bezig te houden. 
Maar zij gaan dan ook weer een sprookje spelen, waarin 
koningen en prinsessen voorkomen. 
Er waren meer traditionele elementen in die voorstel
ling: de akteur die Roodkapje speelde en later de prinses, 
was traditioneel gekostumeerd; het was voor het eerst 
en, tot nu toe, voor het laatst dat een kostuum speciaal 
gemaakt werd; normaal ko1nt alles uit de eigen kast 
thuis, van de c&A of van het Waterlooplein. 
De G. E . B.-mannen deden uitgebreide klassieke klowns
akts, die we van de Colombaioni geleerd hadden. 
Hét grappige was, dat de kinderen n1eestal heel kwaad 
waren dat Roodkapje, door ons bedoeld als parodie op 
dóm kindertoneel, verstoord werd. Ondanks eindeloos 
veranderen en ploeteren is het ons nooit gelukt de ver
schillende elementen tot een bevredigend geheel samen 
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te voegen. Daarom is het maar één zomer gespeeld en 
het jaar daarop werd Welten1sten gemaakt met hulp van 
Peter, die ook in het maken van de andere kinderstuk
ken een groot aandeel had gehad. 

Bij het spelen blijkt dat agressieve dingen altijd erg aan
slaan. Het is moeilijker 'gevoelige' dingen over te laten 
komen. Pracerigheid is sowieso de dood voor kinderto
neel. Als publiek werkt een mélange van volwassenen 
en kinderen altijd heel goed; een publiek van alléén kin
deren is vaak moeilijker tot bedaren te krijgen. 
Hóewel nlet het maken van stukken voor kinderen de 
één meer affiniteit heeft dan de ander, worden de voor
stell ingen wel door alle leden van de groep om de beurt 
gespeeld. 
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DE ROL VAN HET PUBLIEK 

waarin de zwijgende meerderheid 
mag spreken 

'Je kwan1 als akteur aan de achterkant de schouwburg 
binnen, zag alleen kleedkamers, hoorde na verloop van 
tijd via de intercon1 dat je op moest, en keek - als je niet 
hoefde te spelen - naar de televisie. 
En ook het publiek bestond eigenlijk niet: dat was een 
donker gat waar je een hele avond tegenaan zat te pra
ten . Op den duur wist ik echt niet meer waar ik mee 
bezig was', zegt Marja tegen de Haagse Post (16-2- '80) 
over de periode voordat het Werkteater werd opgericht. 

In de Werknota werd een onderzoek naar de funktie van 
het publiek aangekondigd: het funktioneren van het pu
bliek op een andere wijze dan uitsluitend als toeschou
wer, door middel van: 
I) het publiek betrekken in het werkproces 

- 2) het publiek bewust te n1aken van zijn rol in het tca
trale gebeuren 

Toen we dit opschreven hadden wc eigenlijk geen idee 
wat die deelname van het publiek zou kunnen inhouden. 
We gingen er hoogstens van uit dat een speler kwets
baarder moest kunnen zijn tegenover een publiek dat 
niet duister en anoniem bleef. 
Doordat we niet meer in schouwburgen speelden en 
onze eigen werkruimte ook niet als zodanig inrichtten, 
speelden we op gelijk niveau met de toeschouwers. Een 
summiere belichting zorgde ervoor dat wij hen konden 
zien, zoals zij ons. Deze instelling is bepalend in de ont
wikkeling van onze manier van spelen. Eerder dan het 
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publiek iets te ' tonen', willen we het betrekken in onze 
eigen onzekerheid, zoeken, denken en voelen ten aan
zien van een gesteld probleem. Het veronderstelt een 
openheid, ook in die zin dat wat we spelen, kwa vorm 
en inhoud, niet 'gesloten' is of 'af maar steeds te beïn
vloeden en veranderbaar. 
Met Toestanden vonden we een modus om het publiek te 
laten deelnemen in het ontstaan van het projekt. Na een 
weck improviseren, vroegen we publiek om bij het wer
ken aanwezig te zijn: verpleegsters, terapcuten, mensen 
uit psychiatriese inrichtingen enz. We vroegen hen 
kom1nentaar te geven op wat ze zagen. Hun kritiek, 
verhalen, ervaringen, motiveerden ons en verdiepten de 
inhoud. Bovendien deed deze metode de strikte schei
ding tussen werk en voorstelling vervagen. 
Het werd een uitgangspunt voor de daarop volgende 
projekten, zij het steeds anders toegepast. 
Bij het maken van Niet Thuis bezochten we een aantal 
kindertehuizen en speelden samen niet de kinderen, al 
in1proviserend, hun situaties. De daarin opgedane erva
ringen en inforn1atie werden gaandeweg de basis voor 
een stuk. 
Uit deze werkwijze vloeit vanzelfsprekend voort dat je 
het stuk, als het min of meer zijn vorm gevonden heeft, 
voor deze specifieke publieksgroepen blijft spelen. Een 
belangrijk onderdeel van de voorstelling wordt dan dat 
we na afloop een gesprek met het publiek hebben, waar
bij het stuk aanleiding is om in te gaan op de leef- of 
werksituatie van de toeschouwer. 
Naar aanleiding van het werken aan Misdaad schreef Ja
nine Brogt in Toneel-Teatraal (oktober-november '73) 
'Werkteater: over vliesdun ijs tot resultaat'. Om het 
voorafgaande toe te "lichten citeren we hieruit enkele 
fragmenten: 
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EERSTE KON FRONT ATIES 

In april zijn er werkavonden. Publiek komt kijken naar 
een projekt in wording. Bij de huidige stand van toneel
zaken is dat een ongewoon gebeuren en uit reakties 

• blijkt dat het niet 1neevalt adekwaat te reageren op een 
projekt 'in de steigers': het publiek vindt het goed of 
nodig om als waardebepalend kritikus op te treden en de 
konfrontaties krijgen op die manier het odium van 
voorstellingen waarbij niets mis mag gaan. 
Deze avonden dreigen de manier van werken te beïn
vloeden, om.dat de groepjes zich 1net een 'onaffe' scène 
gedurende een konfrontatie slecht op hun gemak voelen: 
het getoonde moet presentabel zijn. 
Anderzijds heeft het W erkteater ook een ervaring, waar
bij het voorstelling-syndroom volkomen afwezig is en 
een werkelijk wederzijdse konfrontacie plaatsvindt, nl. 
in de jeugdgevangenis 'De Corridor'. De scènes vervul
len een duidelijke funktie: het herkennen en verwerken 
van eigen proble1natiek·. Het kontakt tussen spelers en 
publiek is intens: een scène die scherp de emoties van de 
daad stelt tegenover de emotieloze versie die er in de 
rechtszaal van gegeven wordt, slaat zo aan, dat de jon
gens uit de gevangenis daarna de zaak van één van hen 
rekonstrueren en zelf spelen. 

sctlNE-KONFRONTATIE 

De werkruimte aan het Kattengat. Een publiek van wer
kende meisjes op hun vormingsdag. Sommigen hebben 
ekstra mooie kleren aan; onder het kijken worden siga
retten uitgewisseld. 
Een nlan zit in een park; een jongetje zit bij hem. De 
man voert eendjes, een grote eend s.chrokt al het brood 
op. Daar kunnen ze over praten, ook over voetballen, en 
over school en over zwemmen 's morgens vroeg en wat 
voor zwembroek je dan aan hebt. De man legt aan de 
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meisjes uit wat hij voelt. Kinderen kunnen altijd ~ocel 
met hem overweg, hij dringt zich nooit op. Wel pro
beert hij als huisvriend in gezinnen met jonge kinderen 
te komen. De psychiater heeft gezegJ dat wat hij '" il 
niet gek is, maar dat het niet kan. 
Het jongetje denkt na over de ontmoeting. Al~ hij met 
de man gaat zwemmen, moet hij zijn broek uitdoen. 
Dan moet de man ook zijn broek uitdoen; kan hij lekker 
zijn piemel zien. Als hij in bed ligt vertelt zijn vader van 
Roodkapje. Op enge momenten pakt zijn vader hem 
lekker vast. Als hij komt bij: 'Grootmoeder, wat heb je 
een grote .. .' roept het jongetje heel hard: 'Piemel!' . 
Een jongetje is in het park 'betast' door een man. De 
man staat terecht. De meisjes moeten zijn strafmaat be
palen. Het Werkteater probeert nuanceringen in de zaak 
- en de beoordeling - aan te brengen door vragen te 
stellen: 
Is het betasten schadelijk voor het kind? N eemt alleen de 
man initiatief, of het jongetje eveneens? Als het betasten 
niet schadelijk is, heeft dat dan invloed op de straf? Ou
ders betasten hun kind toch ook? Had die man hem 
overal aan mogen raken, behalve daar? Zouden de ou
ders misschien jaloers zijn? 
Moet zo'n man onder toezicht? In, of buiten een inrich
ting? Of zou hij misschien in een kindertehuis kunnen 
gaan werken? 
De meisjes beslissen: levenslang in een inrichting. ' Als 
hij er na een paar jaar 'veer uitkomt, doet hij het weer.' 

KONFRONTATIE - P UBLI EK 

Publiek loopt de bovenruimte van het Kattengat binnen, 
geobserveerd door leden van het Werkteater. Publiek 
wordt aangesproken. 
'Hebt u blauwe ogen? Hebt u een rood kersje op uw 
spijkerbroek geborduurd?' 
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'Ja'. 
'Mag ik u dan een paar vragen stellen? Wat is uw naam? 
Leeftijd? Beroep? Waarom bent u hier?'. 
'Ik ben alleen maar hier om naar een publiek-avond van 
het Werkteater te kijken ... 
Eh, moet ik mijn naam opgeven?'. 
'Hebt u weleens een misdaad begaan?'. 
'". Ik." '. 
'Hebt u weleens iemand willen vermoorden?'. 
' Ik . 'k ' ". , nou Ja, i " .. 

'Wie?'. 
' ... Eh, ja, waarom moet ik eigenlijk al die vragen beant
woorden? Wat gaat u eigenlijk met mijn antwoorden 
d i' oen .. 

GEDETINEERDEN 

Waarin het Werkteater uitmuntend slaagt zijn de snelle 
improvisaties die zij met de gedetineerden ondernemen. 
Jongens, als reklasseringsambtenaar, werkgever, of hun 
eigen vader, gaan op een voortreffelijke manier hun ei
gen problemen te lijf en het sukses van gedetineerden
akteurs bij hun publiek is overweldigend. Drie jongens 
die nog voor zullen moeten komen voor een reeks dief
stallen uit auto's en huizen, spelen hoe het geheel in zijn 
werk is gegaan op een dronken zaterdagavond. De mo
gelijkheid eigen konflikten uit te spelen - wie had eigen
lijk het meeste schuld? - wordt hier zo goed benut, dat 
de hele avond leidt tot een geweldige ontspanning tus
sen alle aanwezigen en gesprekken over het hoe en waar
om van daad en straf. 
Ná zo'n ervaring is het bijna beschamend te zien met 
hoeveel kunstgrepen een willekeurig Kattengats publiek 
tot wezenlijke betrokkenheid bij het onderwerp moet 
worden verleid, waarbij ik dan nog twijfel of de kleine, 
intellektuele spelletjes waaraan men deelneemt inder-
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daad dat effekt hebben. De manier waarop men zich 
leent tot de enquête over de eigen misdadigheid; een 
kwis; het uitzoeken van held en boef voor een misdaad
filrn, is vaak wat vriendelijk neerbuigend. Voo r een pu
bliek, dat van nature geneigd is zich gemakkelijker te 
identificeren met de uitdeler van het stign1a dan met de 
gestigmatiseerde, liggen er vele barrières tussen het in
tellektueel kennisnemen van de problematiek, én een 
direkte, gevoelsmatige respons. Voor dergelijke proble
men bestaan geen pasklare oplossingen. 
Het Werkteater zoekt ernaar door gebruik te nlaken van 
veel en verschillend 111ateriaal, gepaard aan een veelheid 
van vormen. Gezamenlijk scheppen zij een diversi teit 
aan identifikatie1nogelijkheden, die, zoniet de oplossing, 
dan toch een duidelijk antwoord op de problemen zijn. 
Kijkend naar scènes. zelf meespelend, deelnemend aan 
spelletjes, meepratend en denkend heeft ieder publiek 
van het Werkteater de kans on1 te lachen, te huilen, te 
denken, zich rnachteloos te voelen, of oplossingen te 
zoeken voor aspekten van kriminologie. Het is teater
maken op een voor N ederland unieke en tegelijkertijd 
vanzelfsprekende en zeer fun ktionele wijze Qanine 
Brogt). 

HET PUBLIEK SPEELT 

!-Ict publiek achteraf situaties laten spelen, gebruiken we 
als een uitbreiding van de diskussie, die soms abstrakt en 
irrelevant dreigt te worden. Achter woorden kun je je . 
verbergen, maar spelen heeft met je realiteit te maken, je 
ontkon1t er niet aan. 
Op Misdaad volgde altijd een serie scènes van gedeti
neerden, die hun eigen case-story lieten zien. We stimu
leerden dat zelf aan de hand van gesprekken in kleinere 
groepjes. Bij andere stukken deden wc het al naar gelang 
het gespreksonderwerp daar ·aanleiding toe gaf. Deze 
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dialoog met het publiek na de voorstelling en vooral de 
manier waarop, blijft een diskutabel punt, temeer omdat 
de één zich veel sterker gemotiveerd voelt dan de ander. 
Helmert ('74) 'Ik zou het zelf nooit durven om mensen 
aan het spelen te krijgen. Ik vind wel dat mensen een 
beetje teveel voor het blok gezet worden on1 het te 
doen, maar soms wordt het wel heel boeiend. Ik heb er 
een beetje moeite mee dat je uit spelsituaties konkrete 
111unt probeert te slaan. Wij krijgen snel iets ekspert
achtigs, of pretenderen dat we oplossingen te bieden 
hebben. Wij zijn niet aan\vezig als veranderaars of ge
spreksleiders, maar als spelers. Je probeert meer met 
emoties te kommuniceren dan met steekhoudende argu
menten'. 

Peter ('74) 'Zolang het praten blijft over sociale formu
les, kun je alleen maar luisteren en ja knikken, maar het 
doet je verder niets. Dat is ook waar het grootste gedeel
te van ons een hekel aan heeft, dat je door diskussie de 
kans geeft dat er dingen gezegd worden die iedereen al 
weet. Maar als de mensen gaan spelen, ervaar je dat het 
ontzettend veel uitmaakt dat ze iemand uit hun eigen 
midden iets zien doen. Ik v.ind een ingang altijd dat je 
zegt: hoe zou u het nu aanpakken, hoe zou u zo iemand 
berechten of hoe zou u iemand helpen. Het zo dicht 
mogelijk naar de mensen hun eigen situatie te brengen. 
Ik heb het liefst dat mensen zelf spelen en dat er veel 
mensen spelen'. 

WIJ SPELEN WAT HET PUBLIEK VERTELT 

Bij . het ondernemingsraad-projekt, waarvan we elf voor
stellingen speelden voor het kader van de KLM, volg
den we een andere procedure: we speelden een korte 
parabel, waarin wij onze visie toonden op de groei van 
een groot bedrijf en het funktioncren van de onderne-
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mingsraad daarin. Hierna verdeelden we ons over 
groepjes van het publiek en ontlokten een diskussie over 
hetgeen we hadden laten zien. We maakten daarbij noti
ties van anekdotes, ervaringen, problemen in het be
drijf. Daarna ging het publiek pauzeren en wij bespra
ken in twintig minuten met elkaar wat we gehoord had
den en op welke tema's daarvan we wilden improvise
ren. We maakten aan de hanä daarvan een scenario, dat 
als basis diende voor hetgeen we na de pauze lieten zien. 
In het projekt Goedemorgen meneer kon het publiek de 
figuren vragen stellen en opdrachten geven, die wij dan 

. . . . 
meteen omzetten 1n 1mprov1sat1es. 

VRIJE VOORSTELLINGEN 

In onze eigen ruimte op het Kattengat beperken we ons 
(iedere vrijdagavond) tot 'vrije voorstellingen'. We spe
len dan gewoonlijk voor een "villekeurig en heterogeen 
publiek en laten een for1neel nagesprek achterwege. 
Als we naar buiten gaan, in een ziekenhuis spelen, in een 
gevangenis, in een werklozencentrum, of een kinderte
huis hebben we te maken met mensen die één situatie 
delen. Daar kun je van gedachten "visselen om te zien in 
hoeverre het stuk naar die situatie verwijst en welke 
veranderingen mogelijk of wenselijk zijn. 
Bij 'niet-gericht' publiek ontaardt de diskussie vaak in 
het poneren van afstandelijke opinies en blijken wij niet . 
in staat deze vrijblijvende praatkultu1,1r door te prikken. 
Vandaar dat we ons de moeite in veel gevallen besparen. 

Ons treft vaak het verwijt dat we te weinig vrije, voor 
iedereen toegankelijke voorstellingen spelen. Iedereen 
heeft te n1aken met waanzin, kanker, werkloosheid, dis
kriminatie, wordt er dan gezegd. Het geeft binnen onze 
groep ook aanleiding tot diskussie. Maar ik geloof dat 
het een keuze is. 
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Je speelt op plaatsen en in situaties, waar de veranderin
gen zich het eerst zouden kunnen of zouden moeten 
voltrekken. Je wordt daarbij vaak gekonfronteerd 1net 
een publiek dat geen \veet heeft van teater. Het schouw
burgpubliek dat ook onze vrije voorstellingen, o.a. op 
het Kattengat, bezoekt, heeft globaal genomen veel 
meer selektiemogelijkheden. De tematiek die wij in tea
tertermen vertalen, kunnen ze ook vinden in linkse 
weekbladen en publikaties, die allemaal voor dat publiek 
worden volgeschreven. 

WERKELIJKHEID EN FIKTIE 

Doordat onze stukken ingaan op de problematiek van 
het publiek zelf (in tehuizen, inrichtingen, ziekenhuizen, 
werklozencentra etc.) en door de aard van het 'nage
sprek', waarin het publiek vragen kan stellen aan de 
figuren uit het stuk (zoals na Niet Thuis) of zelf eigen 
ervaringen kan spelen of gespeeld ziet, vervlakt de schei
ding tussen realiteit en fiktie. 
Het publiek wil ons ook niet zien als akteurs in de tradi
tionele zin en komt met vragen als: hebben jullie zelf in 
een ziekenhuis gewerkt, zijn jullie zelf werkloos ge
weest, hebben jullie dit aan den lijve meegemaakt? 

In het straatteater (waarin uiteraard geen sprake is van 
nagesprek zoals in de andere projekten) kan het publiek 
de rol toebedeeld krijgen van 'gast' op het Feest voor 
Niko of 'mede-aktievoerder' bij Hallo 1\tfedemens. Maar 
wanneer het Feest eindigt in een vechtpartij die zich uit 
de tent verplaatst naar de straat, kan een toevallige voor
bijganger de politie vvaarschuwen en belanden oom 
Chris en tante Gerda op het politiebureau. (Zoals in 
Maastricht). 
Wanneer de (meespelende) politie met sirenes, zwaai
lichten, overvalwagen een eind komt maken aan Hallo 
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Medenrens, zitten we opnieuw op de gr.ens van de reali
teit. En wat doet de zwerver Chadowski, als de politie 
hem loslaat, met de uitnodiging van een omstander om 
in een café wat op verhaal te komen? 

Bij de televisie-uitzending van Hallo Medenrens, gingen 
we er van uit dat het de schijn zou moeten hebben van 
een reële aktie, die 'live' werd uitgezonden. Er waren 
geen titels, die de naam van het Werkteater of spelers 
vern1eldden, de uitzending werd tijdens het ingrijpen 
van de NOS-veiligheidsdienst onderbroken en een be
duusde omroeper speelde mee. 
Bij de voorpubliciteit werden interviews afgestaan, niet 
door de spelers maar door hun personages: Wendela, 
Tine, Marlies, Chadowski, met foto's erbij. We meen
den dat er zoveel dubbele bodems in het stuk zaten dat 
het het publiek gaandeweg duidelijk zou worden dat er 
sprake was van 'spelen'. Dit bleek echter niet het geval. 
Vanaf het begin van de uitzending stond de telefoon bij 
de VARA roodgloeiend en groeide het aantal opzeg-
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(anonieme brief, gericht aan de VARA) 



FILM, TELEVISIE EN VIDEO 

spelen met duur speelgoed 

Het verbaast me dat kritici wel eens opmerken: 'het kan 
ons geen bal schelen hoe iets gemaakt is en er hoeven· 
geen rapporten over geschreven te worden, ons interes
seert alleen wat het resultaat is'. Vergelijkbaar met de 
mentaliteit van een coca-colafabrikant, die zegt: ik maak 
een produkt en dat lever ik af en als het goed verkocht 
wordt dan is dat voor mij een teken dat het een goed 
produkt is. 
Onze projekten houden zo veel verband met de manier 
waarop wij georganiseerd zijn en met onze werkwijze, 
dat je het wordings-proces niet los kan denken van het 
produkt. En dat produkt is geen 'uiteindelijk resultaat' . . 
Het blijft een werkproces. 
Vanuit deze optiek is teater de meest sociale of in ieder 
geval de meest demokratiese kunstvorm. Het publiek is 
medespeler, kan direkt reageren en zelfs ingrijpen. 
Zodra je je met andere media gaat bezighouden blijkt 
dat film en televisie kant en klare produkten zijn die je 
wel als 'af de "vereld instuurt. 

TOESTANDEN 

We hebben film en video gekozen als nieuwe middelen 
om de verspreiding groter te maken en om het medium 
zelf te onderzoeken. 
Toen Thijs Chanowski ons het voorstel deed om Toe
standen te verfilmen, was het stuk voor ons uitgespeeld. 
We wilden nieuwe dingen maken maar de aanvragen 
voor Toestanden bleven binnenstromen. 
De film is opgenomen op 16 mm en nadien overge-
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schreven op video n1et het speciale doel dát publiek te 
bereiken (psychiatriese inrichtingen, opleidingen, kon
gressen etc.) waar we niet langer voor konden spelen. 
Aan dat doel beantwoordt de film nog steeds, afgezien 
van het feit dat hij enige tijd in de bioskoop draaide en 
voor de Nederlandse, Belgiese, Engelse, Zweedse en 
Joegoslaviese televisie werd vertoond. 
Het stuk werd als zodanig met enkele kleine wijzigingen 
op lokatie verfilmd. De struktuur, waarin we per scène 
andere rollen speelden, bleef gehandhaafd . Als 01nge
ving werd een verlaten vJeugel van Amstelland en het 
omliggende terrein gekozen. Om het elen1ent van im
provisatie optimaal te gebruiken, werd iedere scène in 
zijn geheel gespeeld, terwijl drie of vier kamera's tegelij
kertijd registreerden, ieder met een afzonderlijke op
dracht om deze of gene in een bepaalde uitsnede te 
volgen. 
Er bleef een behoefte om op dit gebied een aantal dingen 
te onderzoeken, o.a. hoe je film en video in teater zou 
kunnen gebruiken. 
In Dikke Vrienden begonnen wc door onszelf gemaakte 8 
mm films te draaien als eksposee en introduktie van de 
door dikke mensen belegde aktie. We schaften een vi
deo-apparatuur aan en zochten een mogelijkheid om de 
scène door iemand op televisie te laten beïnvloeden of te 
laten sturen. We maakten dialogen tussen akteurs op de 
scène en op de televisie; aktcurs verdwenen van de scè
ne, verschenen op de televisie en vice versa. 

CAMPIN G 

Gaandeweg begonnen we het n1ediun1 beter te hanteren. 
Onze inbreng werd groter. Als we vroeger gevraagd 
werden om iets voor film of televisie te doen, over
kwam het ons. We nemen nu n1eer zelf in handen, zijn 
direkt betrokken bij het maken van scenario's, draaiboe-
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ken, kamcravoering etc. Hallo Medemens bijvoorbeeld, 
waarvoor we zelf een televisie-adaptatie hadden ge-
1naakt, werd tweemaal in de studio opgenomen. De eer
ste opname zagen we met alle betrokkenen (kamera
mcnsen, akteurs, geluidstechnici, belichters, rekwisi
teurs) scène voor scène terug, leverden elkaar kritiek, 
stelden verbeteringen voor in het akteren, de belichting, 
de kamerabcv,.regingen. Op grond daarvan werd de uit
eindelijke opname gemaakt. 
Hetzelfde gebeurde bij Avondrood, waarvoor wc een te
levisiebewerking n1aakten in samenwerking met de 
Nord Deutschc Rundfunk. Om de aandacht van het pu
bliek zo sterk mogelijk te sturen, namen we alle scènes 
achter elkaar op met één kamera, die zonder een enkele 
onderbreking van de ene situatie in de andere g lijdt en je 
zou kunnen zeggen in de figuren kruipt om hun verhaal 
te horen. 
Wat bij de realisering van onze film Camping nog op 
allerlei problemen stuitte, was hier een vanzelfsprekend
heid geworden. 
Met Can1pi11g hebben we geprobeerd als kollektief een 
film te maken maar het aantal belemmeringen was te 

· groot. 
Ca1nping was een uit de lucht gegrepen idee. We zouden 
een bioskoopfilm gaan maken voor een groot publiek. 
We ont"vicrpen een scenario en begonnen op grond 
daarvan te improviseren. Er kwamen nieuwe scènes die 
in het totaal moesten worden ondergebracht, andere 
vervielen. Iedereen moest zijn plaats er in vinden. De 
totale lijn en de daarin gepaste situaties bleven voortdu
rend ter diskussie. Daarbij kwam dat we te maken had
den n1et een ander medium dat wc toen eigenlijk niet 
goed kenden, waar we te weinig bedrevenheid, te wei
nig ervaring in hadden. Alle proble1nen, die je normaal 
met het maken van een projekt hebt, wogen dubbel. Op 
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een gegeven moment moest er opgenomen worden, een 
groot aantal mensen bemoeiden zich met allerlei aspek
ten van de zaak, de koördinatie was onvolledig, het 
draaiboek was nog niet kompleet, op de lokatie moesten 
nog scènes geïmproviseerd worden ... Camping is een 
resultaat dat laat zien hoever we op dat moment met 
film maken waren. 

OPNAME 

Bij onze derde film Opnan1e konden we een al aanwezige 
gemotiveerdheid gebruiken. Door de stervensprojek
ten, Als de dood en j e moet er mee leven, hadden we een 
grote ervaring in ziekenhuizen o pgedaan, we wisten 
heel goed waar we over praatten. We hadden een gedo
kumenteerde ondergrond, "ve hadden twee projekten, 
waar we vanuit konden gaan, waarin we de personages 
al gevonden hadden. Op grond daarvan konden we een 
eksakt uitgewerkt filmskript maken. De film is met een 
minimum aan middelen gerealiseerd en het bleek dat een 
kollektief maakproces nu wel mogelijk \vas. Het Werk
teater nam een g root gedeelte van de produktie o p zich, 
de ·art-direction, spelregie, in nauwe samenwerking met 
een producer, een regisseur en mensen uit het zieken
huis, die ons konden wijzen op allerlei techniese as
pekten. 
Voor bijna alle tv-produktics en onze drie films gold dat 
we een beroep moesten doen op mensen buiten het 
W erktcater om in ieder geval de techniese kanten van de 
zaak te koördineren. Dat bleek steeds weer een moeilijk 
proces. Je moet maar iemand vinden die affiniteit voelt 
met onze werkwijze, die dat aankan. Want het is natuur
lijk een ontzettend eigenwijze klub die je op je dak 
krijgt. Met Thijs ging dat bij Toestanden bijvoorbeeld 
heel goed , on1dat dat toch een projekt was dat min of 
meer af was kwa inhoud en waarin we met minder on-
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zekerheid reageerden, \vaardoor het niet tot zulke rare 
emotionele uitbarstingen k\vam als bij Camping. 
Bij Opname konden we de les trekken uit een aantal 
ervaringen. Het oorspronkelijke idee voor deze film was 
al grotendeels uitgewerkt, voordat Erik van Zuylen en 
Robbie Müller er bij werden betrokken om het tot een 
goed einde te brengen. 

Erik van Zuylen: 
Situaties blijven me bij wanneer mijn fantasie erdoor 
wordt geprikkeld. 
Wat ik me in het algemeen herinner van gebeurtenissen, 
van de dingen die me op straat overkomen, of van to
neelvoorstellingen, of van films, is de sfeer waarin die 
gebeurtenissen zich afspeelden. Meer dan wat er werd 
gezegd, of wat er werd gedaan, of zelfs waar het over 
ging, herinner ik mij de sfeer: een bepaald soort licht, 
een bepaald soort omgeving, de daardoor beïnvloede 
eigen gemoedstoestand. 
De akteurs van het Werkteater hanteren gevoelens als 
een slaghout. Met niets, in een kale ruimte, alleen door 
het laten zien van emoties, ja~en ze de toeschouwers 
over bergen en door dalen van emoties; een omgeving 
wordt opgeroepen, maar meer zoals een landschap aan 
een treinreiziger voorbijvliegt. Het is een vorm waar 
ook ik me niet aan kan onttrekken, die ook mij mee
sleurt, maar die in wezen botst met de ideeën die ik heb 
over vorm en over film. 
In film is de omgeving één met het drama, het is niet iets 
wat op het laatste nioment kan worden toegevoegd. Als 
een situatie door akteurs wordt geïmproviseerd, impro
viseert de omgeving mee ... Ze is meer dan een dekor en 
zetstukken, een andere omgeving kan de situatie een ande
re wending geven. 
In de film Opname is het bestaande drama van de kale 
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ruimte naar de volte van de werkelijkheid - de werke
lijkheid als dekor - overgebracht. Een riskante operatie, 
maar het blijkt te werken: zelfs in deze zichzelf eindeloos 
herhalende, nooit meer door improviseren te verande
ren vorm, \'llOrden de toeschou"vers door hun emoties 
meegesleept. 
Toch blijft het voelbaar: een drama dat zich in twee jaar 
heeft ontwikkeld, wordt gespeeld in een dekor van en
kele weken. 
Hoe nu verder? 
In een volgende filn1 zal het Werkteater er niet aan kun
nen ontkomen om vanaf het begin de \visselwerking 
tussen akteurs en omgeving in de improvisaties te be
trekken. Zoals de akteurs van rol wisselen, zal ook een 
bepaalde situatie in een steeds wisselende omgeving 
worden gespeeld . Een stimulerende ervaring met een 
frustrerend slot: Ook dan komt het moment dat het 
veranderlijke, de improvisatie, overgaat in de onherroe
pelijke vorm van de zichzelf eindeloos herhalende tne
chaniese reproduktie. 
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DE GROEP EN BUITENSTAANDERS 

knibbel, knabbel, knuisje 

Het Werkteatcr maakt op buitenstaanders de indruk van 
een gesloten gemeenschap waar je met moeite in door
dringt. Vooral de laatste tijd is de belangstelling, ook 
onder toneelspelers, om bij ons te komen werken, vrij 
groot. Desondanks is de samenstelling van de groep, 
sinds haar ontstaan, aan weinig verandering onderhevig 
geweest. Hoe komt dat? 

Aanvankelijk hebben wc onszelf beschermd . We begon
nen aan iets dat nieuw was. We voelden ons kwetsbaar. 
In de onderzoekssituatie hielden we de pers bewust op 
afstand. Eén voorstelling kon ni~t representatief zijn 
voor het proces waarin we verwikkeld waren en mocht 
ook niet als zodanig beoordeeld worden. Bij Studio, dat 
hetzelfde jaar met een ckspcrimenr begon, zag je hoe de 
pers met argusogen toekeek en hen bij de eerste manifes
tatie op de nek sprong. Een reaktionaire pers drukt in 
zo'n geval meteen een sren1pel op je van navelstaarders, 
amateurs ... en werpt zich dan op als verdediger van de 
gefopte belastingbetaler. 
Ook het grote toneel sloeg de nieuwe ontwikkelingen 
nier achterdocht gade. Ik herinner me dat een begelei
dingskommissic van de Raad voor de Kunst naar een 
werkvoorstelling van Toestanden kwam kijken. Hun 
eerste reakrie was, dar het ons ontbrak aan een regisseur 
en een dramaturg en dat het zo jarnn1er was dat goede 
akteurs bij ons tot niets meer in staat bleken te zijn. 
Afgezien van de kortzichtigheid konden dergelijke rcak
ties invloed hebben. Naar binnen of naar buiten. We 
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beperkten ons ertoe het Ministerie wekelijks, maande
lijks, per kwartaal en per jaar door middel van verslagen 
op de hoogte te houden van de vorderingen in het werk. 

Na het eerste jaar verliet Jan Joris de groep. In de loop 
van het tweede jaar kwam Joop bij ons uit Studio, dat op 
de fles ging. 
Pas in het vierde jaar voelden we de behoefte om men
sen in het werkproces te laten delen. We hebben toen de 
mogelijkheid geopend om gedurende een aantal maan
den een soort gastperiode bij ons door te brengen. Ver
schillende mensen hebben daar gebruik van gemaakt, 
o.a. Olga en Frank, die later lid werden van de koöpera
tie. Het gaf het voordeel dat je geleidelijk werd ingewijd 
in het werkproces en dat achteraf van beide kanten beke
ken kon worden of iemand daarin paste kwa karakter, 
belangstelling, inzet, temperament". · 
In de loop van '78 verlieten Peter en Yolande de groep. 
Van buitenaf werkten alleen incidenteel mensen mee. 
Dat 'vve niet zo snel in 'vakatures' voorzien, komt door
dat je hier te maken krijgt met alles wat het Werkteater 
draaiende houdt. Akteren is claar maar een onderdeel 
van. We verlangen van iedereen dat hij prakties en emo
tioneel volledig geïnvolveerd is in de hele gang van za
ken. Om dat te willen aangaan en te kunnen volhouden 
moet je behoorlijk gemotiveerd zijn. De belangrijkste 
basis waarop het Werkteater - naar mijn gevoel - rust, is 
een grenzeloos vertrouwen in elkaar, hoe sterk we ook 
in vele opzichten van elkaar verschillen. 
Mensen die hier om andere redenen, voor kortere of 
langere periodes, meewerken, worden meestal volledig 
in het werk betrokken. Dus op een gegeven moment 
spelen ze ook mee. De grenzen van jij bent hier voor 
deze specifieke funktie gekomen, vervagen heel snel. 
Dat bleek bij Lex de Regt, die publieksonderzoek deed 
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tijdens het straatteater, bij Ivan Wolffers die gevraagd 
werd adviezen te geven bij Als de dood, bij Judith Hees, 
die hier kwam om de voorstellingen van Niet Thuis te 
plannen. 
Je kunt dan ook nauwelijks spreken van 'kriteria' die we 
zouden kunnen hanteren bij het aannemen van nieuwe 
mensen. 
In de loop van eenjaar stromen er veel aanvragen binnen 
van mensen die hier willen werken. We praten met hen 
en kijken wat hun motivatie is. Maar het blijkt steeds 
moeilijk om daar een besluit over te nemen. Soms gaat 
het heel vanzelfsprekend, zoals toen we met Etiketten 
plakken bezig waren en vonden dat we Frits Lambrechts 
daarbij 1noesten betrekken. Maar dat is dan een verzoek 
van ons, gericht op een bepaald projekt en een beperkte 
periode. 
Voorlopig zijn de afspraken ook zo gemaakt dat wan
neer we menen voor een projekt (een stuk, de voorbe
reidingen daarvoor, een film of een televisie) iemand 
nodig te hebben omdat we denken dat zijn ervaring of 
kapaciteiten iets kunnen bijdragen, we zelf stappen on
dernemen om diegene voor een bepaalde tijd bij het 
werk te betrekken. 
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HET INTERNE PROCES 

waarin drie uur wordt geruzied over 
de kleur van de plint en 10 jaar 
Later in één minuut wordt besloten 
o m riaar Chicago te gaan 

Op r r september '70 staan we allemaal in de lauwe och
tendzon voor Paradiso met trainingskleren onder de 
arm. 
We trainen. Peter geeft aan. We praten. Er zijn zoveel 
plannen en ideeën dat het mij benauwt. 
Vanaf I 4 septen1bcr trainen we in het universitcitsteater. 
22 september. 10 uur 's ochtends. Iedereen is volgens de 
afspraak van de vorige dag keurig op tijd, een beetje 
verspreid door de ruimte, zich verkledend, koffie drin
kend, krant lezend, er wordt gepraat over een voorstel
ling. Buiten veel zon. 
Gerard leidt de training. Zweetdruppels op de vloer. In 
een flits zie ik het plafond - de vloer - het plafond - de 
vloer - het plafond ... De ruimte draait 0 1n ons heen, van 
links naar rechts. Van rechts naar links. Ik zie hen op 
hun kop en tussen mijn benen door. M ijn voeten steken 
boven mijn hoofd. Ik schuif over de hoofden van de 
anderen ... 
Het wantrouwen ten opzichte van elkaar n1aakt mij on
zeker. Er komen beelden bovendrijven, waar ik jaren 
niet meer aan gedacht heb. Een gesprek over salarissen. 
Het lijkt bijna of wc het allemaal eens zijn. En dan ineens 
breekt de etterbuil open. Maar het is alsof wc geen dia
gnose willen stellen over alles wat in ons zweert. We 
spugen elkaar woorden in het gezicht. Huilen, schelden, 
vloeken. 
Wc gaan konfuus naar huis. Een grimmige belevenis. 
23 septen1ber. Yolandc in tranen. Iedereen kon1t zo'n 
beetje binnenlopen. Iedereen te laat. We trainen. Hak-
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ken, Z\vaaien, onder de indruk van ons eigen lichaam. 
Alsof het een dag was als alle anderen, zonder emoties. 
Er ontstaat een kring, we moeten er allemaal in. Nog 
liever voor de leeuwen, denk ik. En dan praten we toch 
nog. We doen echt ons best ons verstand te gebruiken. 
(dagboeknotitie) 

Emotie, verstand, persoonlijke ambitie, aandacht voor 
elkaar, verantwoordelijkheid voor het geheel, het loopt 
allemaal door elkaar. En de eerste maanden lijkt het of 
we steeds dieper vallen, steeds verder ve.rwijderd raken 
van de troon waarop onze uitgangspunten geformuleerd 
staan. Een chaos waarin ieder angstig en achterdochtig 
zoekt naar enig houvast, naar een balans tuss'en wat 
praktics 1nogelijk is en wat in woorden daar al ver op 
vooruit liep: 
Gerard: 'Ik zoek naar een persoonlijke ontplooiing bin
nen de groep'. 
Cas: 'Strikt persoonlijk is voor mij mijn ontwikkeling 
als nlens en dus als akteur het belangrijkste'. 
Herman: 'Alles wat je kan en wat je weet is waardeloos, 
zonder het vermogen jezelf te zijn, jezelf te vernieu-

' wen. 
Jan Joris: 'Ik zie het Wcrkteater als een werkplaats voor 
mensen, die zichzelf willen zijn en vanuit zichzelf met 
elkaar willen spelen'. 

Deze uitspraken zijn aan de ene kant tekenend voor het 
onpersoonlijke, door anderen gedirigeerde werk dat we 
voordien deden, maar aan de andere kant werd deze 
persoonlijke aanpak links en rechts van ons verward met 
het individualiseren of het op jezelf betrekken van pro
blen1en en voor onmaatschappelijk, elitair, navelstaar
derig etc. uitgemaakt. 
Grote verwarring leverde het voor onszelf op dat er 
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weinig was dat en ige bescherming bood, dat je steeds in 
je hemd stond. 
On1dat je in het werk, het improviseren, het maken van 
stukken voortdurend beroep doet op persoonlij ke 1noti
vatie, ervaringen, belevenissen, herinneringen en je 
werk steeds je houding ten opzichte van de je omringen
de werkelijkheid reflektcert, wordt de scheiding tussen 
werk en persoon kleiner en kleiner. 
Cas ('72) 'Bij een "gewoon" soort werkkring bestaat er 
nog een scheiding tussen werk en privéleve"n. Dit ver
schil is bij ons heel klein geworden. Het werk, de rela
ties binnen de groep, je problemen niet relaties buiten de 
groep, het is één onontwarbare kluwen gc\vorden, 
waarin je niet weet, welke draad waar begint.' 

De reakties op een werkavond in de loop van het eerste 
jaar (26 mei, Kactengat) naar aanleiding van het tema 
'aangepast-onaangepast' illustreren hoe relaties onder
ling het werk sturen en beïnvloeden. Tijdens een impro
visatie die moeizaam verliep, was Joris n1in of meer aan 
de kant gaan zitten en riep: 'hou op!' Het v11as de anderen 
niet duidelijk of Joris dat zei in de spelsituatie of als 
persoon. 
Joris: •Ervaren als het einde van alles, zo op het toppunt 
van mijn zenuwen, dat ik mezelf heel open voelde maar 
tegelijkertijd ontzettend pijnlijk. Ook omdat een uitval 
van mij in het begin (hou op) als echt werd ervaren, 
terwijl hij artificieel bedoeld \verd '. 
Cas: ' Hier bleek het misverstand het sterkst, omdat de 
situatie onderling niet uitgesproken was. Grote onzeker
heid, gebrek aan vertrouwen, uitval Joris, dichtklappen 
van mij en ging dus verder mis. Ben het eens met de 
uitval van Joris. Zijn te bang voor lakunes, teveel red
den, mensen zijn geko1nen on1 het werkproces te zien en 
geen briljante im provisatics'. 
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Rense: 'Er was iets tussen ons aan de hand, dat niet 
duidelijk \Verd. We raakten uit balans, bijvoorbeeld 
door het zitten blijven van Joris, waar onduidelijk bleef 
"vat hij ermee wilde zeggen. De situatie wordt niet hel
der en toch ga je door met vormen'. 
Da ria: 'De avond zelf was ik enorn1 agressief over wat er 
gebeurde, waarschijnlijk door eigen onvermogen iets te 
doen aan wat ik zag. Ag ressief tegen Joris orndat die zelf 
niets w ilde proberen en Peter, die het niet w ilde zien'. 
Marja: 'Te grote onzekerheid, halve i1npulsen, iets doen 
en dan weer terugtrekken. Werd voor mij ook erg be
paald door Joris waarvan ik absoluut niet wist wat hij 
aan het doen was'. 

Naast het maken van projekten moet de organisatie ont
"vikkeld worden, het proces van vergaderen, besluiten 
nemen, altijd verantwoordelijk te moeten zijn voor ie
dereen en voor alles, de richting bepalen ... 
Marja ('72) 'Je koint natuurlijk in grote 1noeilijkheden. 
Er zijn geen zekerheden, j e kan nergens op terugvallen, 
je kan nie1nand de schuld geven. Maar dat garandeert 
ook dat je niet één 1nens bent, je bent niet één bepaalde 
Marja , je zit niet in één rolpatroon vast'. 

Onze ups en downs houden nauw verband met de stuk
ken die we maken, mee het \Verk, met steeds uit een 
chaos van motieven, gevoelens, informatie, onzekerhe
den te moeten selekteren. 
Het spelen, het improviseren is altijd onze redding. We 
kunnen onze woede, onze wanhoop vertalen. Het biedt 
de mogelijkheid de vinger aan de pols te houden. 
Wat wc in Toestanden bepleiten - bewustwording van 
het individu door zich te bevrijden uit een patcrnalisties 
systeem - wordt stilaan \verkelijkheid. 
Gerard ('72) 'Ik voel me beter dan een jaar geleden, loop 
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niet meer achter mezelf aan 
achter politieke leuzen aan 
achter een regisseur aan 
daarom ben ik blij dat het Werkteater er nog steeds is'. 

In het groepsproces is geen hiërarchie gegroeid in de zin 
van macht. Dat neemt niet weg dat de invloed van de 
één groter en scherper lijkt dan van de ander. Dat heeft 
vooral te maken met verschillen in karakter. Maar het 
blijkt dat die karakters elkaar op de een of andere manier 
in evenwicht houden. De invloed van mensen in het 
we.rkproces kan van de één het zwijgen zijn, van de 
ander het vermogen om te analyseren, van weer een 
ander de impulsiviteit. Botsingen zijn daarin natuurlijk 
niet uitgesloten. 
Het spelen en maken van projekten is een voortdurend 
handelen. De sterkste emotie heeft vaak de meeste 
kracht. Van meer beschouwende elementen is de in-. 
vloed verhulder, die dringt zich niet zo manifest op, 
daar wordt op een kritiek moment minder naar geluis
terd, omdat het vaak eerder een stagnerende werking 
lijkt te hebben, dan dat het direkt ergens toe leidt of een 
voor het moment adekwate opening biedt. 
Het is een proces waarbij je je kop niet in het zand mag 
steken en voortdurend n10Ct onderkennen, welke stro
mingen er aan de hand zijn. 
Het gevaar bestaat dat je elkaar gaat stigmatiseren, kon
flikten uit de weg gaat of, om in het groepsproces te 
blijven funktioneren, andere uitlaatkleppen gaat zoeken 
door je te storten in de administratie, in de techniek, in 
het schrijven van verslagen, het optekenen van stukken. 
Je zult je er steeds van bewust moeten zijn, wanneer je 
wrijvingen uit de weg gaat en een rechtvaardiging daar
voor gaat zoeken op andere terreinen, in nieuwe specia
lismes. Maar we zijn kritieke situaties niet uit de weg 

132 



gegaan en hebben ernstige dieptepunten nooit omzeild. 
Helmert ('74) 'Soms vraag ik me af of je geen lering 
moet trekken uit die moeizame langdurige processen. 
Of je niet praktieser en konkreter moet zijn. Dan denk 
ik ook weer dat die pijnlijke periode juist nodig is voor 
dat resultaat. Je haalt het ook wel, en het lukt, 1naar het 
is steeds weer op het nippertje'. 
Marja ('76) 'Als je een voorstelling ziet, dan begrijp je 
waarom je door alle ellende heen moet. Dan begrijp je 
waarom het zo gaat, waarom het zo chaoties moet zijn; 
het resultaat is er van afhankelijk. Al die verschillende 
mensen maken het precies goed en uniek . Als je kijkt, 
denk je: als hier één weggaat of één bijkomt, is de har-

• • mon1e weg. 

Vanaf het begin hebben we - ter bescherming van het 
werkproces - mensen aangetrokken om de manier 
waarop wij in elkaar verwikkeld zijn te ontrafelen, om 
ieders positie binnen de groep opnieuw te bekijken. 
Veranderingen voltrekken zich daarbij niet van de ene 
op de andere dag; het is ook geen nieuwe religie die je 
ineens uitvindt, maar het helpt je wel om klaarder te 
zien. 

In het begin van de zeventiger jaren ontstonden hier en 
in het buitenland een groot aantal groepen, die zich als 
kollektief organiseerden en een nieuwe manier van tea
termaken voorstonden. 
In vele gevallen liepen de konflikten na enige tijd zo 
hoog op, dat groepen uit elkaar vielen of afzagen van 
hun oorspronkelijke uitgangspunten. Het heeft in ons 
voordeel gewerkt dat wc de eerste twee jaar de moge
lijkheid hadden een onderzoek te doen, zonder enige 
produktionele dwang. Wc konden daardoor een aantal 
principiële verlangens en een nog groter aantal onzeker-
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heden in elkaar weven. Wc konden ruzie maken zonder 
dat dat meteen ernstige konsekv;entics had. 
Bij veel groepen, zoals Studio of de Internationale Nieu
we Scène, zag je dat ze bleven hangen in een verouderde 
struktuur, dat ze bleven zitten niet een stichtingsbe
stuur, afhankelijk waren van één regisseur of uitgingen 
van een organisatie die niet korrespondeerde met het 
vernieuwende in hun werk. Hun basis was daardoor te 
onstabiel, riep teveel konflikten op. 
Je zou wensen dat elke groep vanuit dezelfde mogelijk
heden, die ons indertijd geboden werden, kon starten. 
Het lijkt een voorwaarde 0111 werkelijk aan iets nieu"vs 
te beginnen. 
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GELD 

\vaarin het slijk der aarde het bloed 
doet koken 

Het Werktcater is een 'spreidingsgezelschap', dat zich 
ten doel stelt overal in het land te spelen. 
Van de totale uitgaven wordt jaarlijks 72,2°/o door het 
rijk opgebracht, TO, 3 °/o door de stad Amsterdan1 en 
17, 5°/o komt uit eigen opbrengsten voor voorstellingen, 
films, televisie etc. 

Er wordt soms een kontradiktie gezien 111 het feit 'dat 
wij geld akscptercn van een regering, waarvan wij het 
beleid afkeuren, bekritiseren of niet ondersteunen'. 
Afgezien van het feit dat iedereen zijn eigen konklusies 
uit onze stukken kan trekken, is het niet de regering die 
geld geeft maar de Nederlandse samenleving, die zich 
het recht heeft verworven een groot aantal voorzienin
gen - waaronder teater - van staatswege geregeld te 
zien. Dat neemt niet weg dat het voor teater te besteden 
bedrag steeds onderhevig is aan politieke manipulaties 
van regerende partijen. 
In die zin wordt het leven van iedere teatergroep be
dreigd door het Z\vaard van Damocles. Ieder jaar wordt 
vóór I maart door het ministerie van CRM bekend ge
maakt of de gevraagde subsidie voor het volgende sei
zoen zal worden verleend en in welke n1ate. Deze beslis
sing is gebaseerd op een advies dat door de Raad voor de 
Kunst aan de minister wordt uitgebracht. 

In het Nederlandse teater wordt een aktcur gewoonlijk 
per jaar gekontraktueerd. In de koöperatie - waar de 
verhouding werknemer/ werkgever ontbreekt-, bestaan 
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voor de leden geen kontrakten. 
De salarissen zijn niec - zoals men wellicht zou veron
derstellen - gelijk. Die heeft ten dele te maken met onze 
ontstaansgeschiedenis. Omdat het Werkteater bij de op
richting slechts één jaar als onderzoeksgroep effektief 
zou zijn, gingen we er van uit dat iedereen gedurende 
die periode het salaris doorbetaald zou worden dat hij 
vóór die tijd verdiende. 
Toen het Werkteacer voor een tweede jaar subsidie 
vroeg, eiste het miniscerie dat de salarissen zouden wor
den aangepasc aan de geldende, en door de kunscenaars
organisacie gescelde normen. 
In de groep kwam een gesprek op gang over de wense
lijkheid de salarissen voor iedereen gelijk te niaken. Ie
der deed im1ners hetzelfde werk, had gelijke verant
woordelijkheid enzovoorts. We moesten dan de vak
bond en het ministerje negeren en een aantal fiskale en 
juridiese problemen oplossen. 
We hielden een enquète in de groep om de meningen te 
peilen en te zien hoe het zat met lasten, alimentaties, 
schoolgaande kinderen, lopende verplichtingen... De 
gesprekken over het onderwerp waren verhit. Maar het 
ontbrak ons aan werkelijk gefundeerde ideeën en in
zicht. Het riep eerder allerlei angsten en emoties op. 
Er werd gesuggereerd een projekt te maken over geld, 
waardoor we een duidelijker konfrontatie met dit pro
bleem zouden aangaan. 
Bij dat voorstel is het gebleven . 
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ORGANISATIE 

waarin iedereen met de Minister 
en door elkaar mag praten 

Een van de eerste daden van de 'leiderloze' groep was de 
instelling van een driemanschap dat enige orde op zaken 
moest stellen. Het feit dat dit driemanschap om de week 
opnieuw werd gekozen, tekent een beetje ons toenmali
ge wantrouwen ten opzichte van elkaar en de angst dat 
iemand de macht zou grijpen. 
Het driemanschap was er voor de organisatie van het 
werk, het maken van roosters, voorbereiden van verga
deringen, de korrespondentie, de administratie. Voor 
ons was het een hele stap vooruit. Het konfronteerde 
iedereen met een aantal, op het eerste gezicht minder 
aantrekkelijke kanten van ons teaterbestaan en dwong 
mensen, die daar minder toe geneigd waren initiatieven 
te nen1en. 
Maar de Raad voor de Kunst meldde in '72 in haar ad
vies aan de minister: 
'De met nadruk nagestreefde leiderloze werkwijze heeft 
tot een nivellering naar omlaag geleid. In deze samen
stelling en in dit stadium kan de groep al datgene waar 
ze zich intern mee heeft beziggehouden naar de mening · 
van de afdeling niet overbrengen'. 
We bleven hardnekkig. Organisatie en werkwijze waren 
voor ons één ding. In '75 werd de organisatie verder 
uitgewerkt. Sindsdien maakt elk lid van het drieman
schap deel uit van één van de volgende kommissies, 
waarin hij door twee andere groepsleden wordt geassis
teerd: 
1) de adn1inistratiekommissie, die verantwoordelijk is 

voor het financieel beleid. 
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2) de aanvraagkommissie, die alles regelt wat ons van 
buitenaf bereikt in de vorm van verzoeken om mede
\.verking aan akties, het geven van lessen, aanvragen 
voor voorstell ingen. Ze selekteert deze verzoeken en 
aanvragen en brengt ze onder in een door de hele 
groep ont,vorpen speelplan. 

3) de begeleidingskommissie, die verantwoordelijk is 
voor het bewaken van het groeps- en \Verkproces, 
het organiseren van groepstrainingen, persoonlijke 
gesprekken enz. 

Hee driemanschap, waarin dus alle komn1issies verte
genwoordigd zijn, heeft een koördinerende funktie, het 
verschaft infonnatie over de gang van zaken in een we
kelijks bulletin en organiseert, \vanneer zij dit nodig acht 
of één van de leden daarom verzoekt, vergaderingen. 
Om de drie maanden worden alle taken geëvalueerd, 
wisselt het driemanschap van samenstelling en worden 
de komrnissies heringedeeld. 
Onder de druk van het n1akcn en vele spelen van stuk
ken, hebben we de laatste tijd een aantal taken geheel of 
gedeeltelijk uit handen gegeven. Het schoonmaken van 
het gebou"v doen we niet meer zelf. Voor de huishou
ding en techniek hebben we mensen aangetrokken. Ook 
het kantoor vereist een kontinue bezetting. Het lijkt in
konsekwent. Het ontbreekt ons werk gelukkig vaak aan 
logika. We proberen in ieder geval steeds te zien hoelang 
we een bepaalde weg kunnen volgen, welke konflikten 
en welke grenzen dat oproept, in welke mate onze uit
gangspunten blijven korresponderen n1et de werkelijk
heid. 
Voortdurend zullen de interne organisatie, het welzijn 
van de groepsleden en wat we naar buiten toe kunnen 
laten zien, elkaar sterk beïnvloeden. Soms zal het ene 
aspekt tijdelijk meer nadruk krijgen dan het andere. In 
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haar advies aan de minister konkludeerc de Raad voor de 
Kunst in '80: 
'Het Werkteater n1et zijn bijzondere taakopdracht, is 
nog steeds springlevend. Hee heeft bewezen dat zijn 
unieke manier van produceren en produkcics voorberei
den suksesvol kan worden geëffektueerd'. 
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DE FOTO 

scène uit 't is maar eeri n1eisje 

Daria iri bikini op trapleer 
Joop 1net fototoestel 

J OOP Tegen de lucht, dan kom je helemaal goed uit. 
DARJA Zo? · 
JOOP Ja, ik zou m'n knieën gewoon eh plat". Zo, o ja". 
ik zou m'n armen gewoon naar beneden doen". zo ja, 
wee.t je wat het is, je hoofd wordt zo klein omdat je hem 
van onderen af neemt, en dan zit ik met die knie ... die 
knie zou een beetje weg moeten" . 
DARI A Deze? 
JOOP Omdat je zo hoog zit hè." is er iemand die kijkt? 
DARI A Nee hoor, ik zie niemand 
JOOP Nee!? 
DARJA Nee hoor, echt niet. 
JOOP Nou ik 1 vind eigenlijk dat zo'n foto". je hoofd 
moet erbij hè". laten we het maar binnen doen hè, ge
woon in de kamer, het lijkt me beter om het gewoon in 
de kamer te doen 
DARIA Waar dan? 
JOOP Gewoon, in de kan1er! En dan zou ik wel even een 
jurk aantrekken 
DARJA Nee, zullen wc in de badkamer een foto maken!? 
JOOP In je bikini? 
DARJA Dan doe ik hem uit! 
JOOP Ja eh, ja ... met het ontwikkelen zit je dan weer 
hè". Ik geloof dat het beter is als je gewoon een jurk 
aanhebt 
DARJA Ja? 



JOOP Ja, gewoon met je jurk 
DARIA Ja? Dan doe ik die mooie jurk aan, die Spaanse 
met al die stroken? 
JOOP Nou ik vind het liever als je die jurk aandoet die je 
net aan had, die is zo lief hè, daar ben je helemaal zo lief 
in, net of je zwanger bent ... 
DARIA Ü ja. 
JOOP En dan moet je in de kamera kijken ... dat betekent 
dat jij me aankijkt. Begrijp je, dus als ik alleen ben en ik 
hou de foto vast, dan kijk jij nle aan 
DARJA Ja, . zo? 
J OÖP Ja, je zit eigenlijk te wachten op mij hè, je zou j e 
haar moeten opsteken. 
DARIA Ja? 
JOOP Ja, dat is liever, dan sta je op de foto met je haar 
opgestoken 
DARJA Ga je een foco maken terwijl ik het opsteek? 
JOOP Dat kan wel, maar omdat ik nou deze foto wil 
maken, deze foto moet het helemaal zijn, dat is ónze 
foto, een foto van zoals jij helemaal bent begrijp je wel? 
Zo is het beter. 
DARJA Zo? 
JOOP Ja. H oewel. .. dit is een beetje bloot hè, het zou 
warmer zijn met dat vestje hè, dat geeft zoiets lekker 
warms, dan ben je zo lief, zo'n warm vrouwtje weet je 
wel, ja, lekker dicht doen hè, ja, lekker dicht doen ... 
Mijn lief vrouwtje, daar 1naak ik een hele mooie foto 
van. Je zou iets moeten doen ter\vijl je zit te wachten, 
terwijl je zit te wachten zit je iets te doen. 
DARJA Zal ik even m'n schilderspullen van boven halen, 
dat is leuk met die ezel en die kwasten ... 
JOOP Ja maar ik wou eigenlijk .. " misschien zou het leuk 
zijn als je iets voor mij deed. Tef',vijl je zit te wachten dat 
j e iets ... dit knoopje van nlijn jasje zit los, als je dat er 
nou eens aanzet. 



DARIA Goed ja, op een stoel hè? 
JOOP Nou, jij zit thuis op mij te wachten dus dan kan je 
beter op de bank zitten ja!? 
Ik zal dat jasje over je knieën leggen, dat is ... hè ja? 
Zo ... , en dan in de kamera kijken, ik zou niet teveel 
lachen, zo'n Mona Lisa lachje hè, dus niet teveel tanden, 
zo'n lieve lach ... Weet je zoals je helemaal bent, en dan 
ben je bezig ... zo is het goed. 
Weet je \Vat nog beter ZOl.J zijn! 
DARIA Nou ... ? 
JOOP Als je iets klaarmaakte in de keuken, want ik heb 
altijd honger als ik thuiskom begrijp je wel, dus dan 

. 
neem Je nu ... 
DARIA Patat of aardappels bakken of zo 
JOOP Ja of een sausje hè, want andérs duurt het zo lang, 
we moeten nou de foto maken, dat je dan met een pan
netje bezig bent. 
DARIA Ja 
JOOP En ik zou een schort voordoen hè zodat je echt 
lekker in de keuken bezig bent voor mij, terwijl je op me 
wacht. Ja zo, lèkker bezig hè? 
DARIA Ja, met roeren. 
JOOP Ja, je zou niet moeten lachen dus, die tanden niet 
maar de Mona Lisa lach. De Mona Lisa lach on1dat je het 
fijn vindt om voor mij iets lekkers klaar te rnaken. En 
een beetje angst eigenlijk in je ogen, omdat je bang bent 
dat het zal mislukken. Je bent een beetje bang en toch 
ben je blij, blij dat je iets voor 1ne maakt. 
Zo, een beetje naar voren buigen, een beetje over het 
pannetje en dan zo onderuit kijken en dan die Mona Lisa 
met angst ... 
Houden zo. 
(klik) 



EEN GESPREK 

Jac Heijer: 

waarin Flaubcrt tussenbeide moet 
komen 

De personages die jullie verzinnen liggen tamelijk dicht 
bij jezelf, zijn altijd gebaseerd op direkte ervaringen, 
persoonlijke of uit je omgeving. De teksten die daaruit 
voortkomen zijn alledaagse dialogen 1naar hoe verder 
het werkproces zich ontwikkelt, hoe gestileerder ze 
worden. Vooral in de beginfase zit veel gestotter, mis
schien omdat de akceur eerder naar een bepaalde emotie 
zoekt dan naar een forn1ulering. Daardoor lopen de 
voorstellingen in de beginfase wel eens uit de hand. 
Maar op een gegeven 1no1nent zijn die personages klaar. 
Ze hebben een geserreerde dialoog en een onderlinge 
relatie, die je als toneelspel kunt herkennen. Het is dan 
niet langer meer de greep uit het leven van alledag, maar 
een kunstwerk met een bepaalde te o rnschrijven vorm. 

Rense Royaards: 
In zoverre dat de tekst nooit vastligt en nooit wordt 
opgeschreven, tenzij achteraf zoals bij de drie stukken 
die bij Van Gennep zijn uitgegeven. Maar ge\voonlijk 
wordt er geen woord opgeschreven. De tekst komt 
voort uit de situatie en die probeer je steeds n1eer bij te 
slijpen, steeds scherper en helderder te maken. Al put je 
uit eigen ervaringen, je houdt steeds in het oog of die 
ervaringen herkenbaar zijn voor andere mensen, of ze 
thuis horen in de realiteit van de mensen voor wie je 
speelt. 
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J. Heijer: 
J ullie maken zeker heel herkenbare mensen, vooral in 
emotionele zin. Ook de situatie waarin je met elkaa'r een 
bepaald konflikt uitwerkt is heel herkenbaar. Maar, zo
als je net al even aanstipte, zijn de ideeën erachter vaak 
geringer van draagwijdte en gewicht dan bij het ge
schreven toneel. Een Tsjechov verstaat het om gewone 
mensen uit de kleine burgerij bij elkaar te zetten en een 
alledaagse taal te laten spreken, maar er zit in bijna elke 
klaus, in elk dialoogje en ook in elk personage een ver
wijzing naar veel bredere menselijke ervaringen. 
Dat komt bij jullie niet zo gauw naar voren. Ik weet ook 
niet of je dat van akteurs mag verwachten, maar een 
literair idee van de realiteit kan de blik verwijden. Als 
jullie de film Camping maken dan staan daar allerlei heel 
herkenbare individuen in, n1aar toch heeft die film niet 
de reikwijdte van bijvoorbeeld 'Zomergasten' van Gor
ki, waarin elk individu voor .veel méér staat, voor een 
1naatschappelijke laag, voor problemen binnen een be
paalde groep mensen, voor een meer algemene morele 
of politieke keuze. Dat dit bij jullie wel eens ontbreekt 
vind ik een nadeel van de aanpak. 

R. Royaards· 
Dat is in zekere zin wel waar. Maar het enige is, waar 
kies je voor? Wij kiezen voor een konstruktie waarin 
schrijven, maken en spelen één ding zijn. Iemand als 
Tsjcchov of Heijermans zit te schrijven en levert zijn 
stuk af. Dan is het natuurlijk maar afwachten in wiens 
handen dat terecht komt. Als je in de toneelgeschiedenis 
kijkt en je ziet waar werkelijke vernieuwingen hebben 
plaatsgevonden dan is dat allemaal gebeurd in een situa
tie waarin mensen direkt inspelen op de sociale en poli
tieke realiteit om hen heen. 
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J. Heijer: 
Maar het zijn schrijvers die dat doen. 

R. Royaards: 
Nee, niet alleen de schrijvers, ook akteurs. Neem de 
Atellanen, de Commedia dell'arte, kijk naar het teater van 
Molière, de teaterontwikkelingen na de oktoberrevolutie 
in Rusland, stron1ingen in het Latijns-amerikaanse teater 
van dit moment. 

J. Heijer: 
Als je het over kunst hebt dan gaat het vaak om een 
kunstenaar die tamelijk individualisties werkt. Hij geeft 
op een bepaald moment vorm aan een idee, gebaseerd 
op zijn eigen ervaring, zijn eigen woede, zijn eigen per
soonlijkheid, zijn eigen frustaties. Hij geeft daar een 
vorm aan 'l.vaardoor het werk zelf een metafoor wordt 
voor iets anders. Bij jullie is dat een stuk minder het 
geval, althans de n1etafoor is niet meteen duidelijk. In 
'De kersentuin' van Tsjechov heeft ieçlereen het over 
sneeuw en dat gebeurt in terloopse zinnetjes, maar 
opeens zie je een groep mensen die ook emotioneel inge
sneeuwd is. 

R. Royaards: 
Ik ben het met je eens in die zin dat ook ik Tsjechov een 
ongelooflijk schrijver vind, maar ik \veet niet of \vij niet 
zinvoller bezig zijn voor de dag van vandaag in ons land. 
Wij zijn, zoals het n1erendeel van het schouwburgpu
bliek, 'wereldburgers', we hebben een zekere literaire 
kennis kunnen opbouwen. Voor ons zijn een aantal din
gen herkenbaar die voor andere mensen helemáál niet 
herkenbaar zijn. Laten wc nou maar even heel ekstreem 
zijn: wat moet je mee Tsjechov in Honduras? Heeft een 
toneelgroep als de onze in Honduras niet veel méér zin 
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voor het bestaan van de mensen daar dan Tsjechov, 
waar je dan ineens zwarte mensen in bontjassen over het 
toneel ziet schuiven, bij wijze van spreken ... 

]. Heijer: 
Dat is wel zo, maar het blijkt da.t Tsjechov nog steeds 
iets te zeggen heeft, ondanks het feit dat zijn personages 
zeer bepaald zijn, in een afgesloten periode leven! op een 
afgesloten plaats, ergens heel ver weg in Rusland. Nog 
steeds kun je tranen in je ogen krijgen 0111dat je de zelf
gekozen ellende herkent waarin die personages zitten. 
Aan de ander~ kant: op het einde van Avondrood als Yo
lande sterft terwijl Marja haar haar kamt en dat Marja 
n1erkt dat ze dood is gegaan en dan alleen maar zegt: 
'Goh, het is maar een zuchie', dan is dat voor mij net zo 
ontroerend als een hele lange monoloog over doods
angst in 'Maat voor maat' van Shakespeare. Wat mij met 
name in Avondrood en ook in je 1noet er mee leven en Als de 
doo.d treft, is dat gewone mensen zoals wij zijn, kleine 
burgers kun je wel zeggen, een heleboel dingen niet uit
spreken. Dat gestotter met name over angsten voor dood 
en leven, is veel tekenender voor onze ontoereikend
heid dan de flux de bouche van een geniale schrijver. 

R. Royaards: 
Bij de dingen die wij maken en de publieken waarvoor 
wij spelen, moet je de taal van dié mensen spreken, 
vooral omdat wij ingaan op de specifieke situaties waar
in zij verkeren. Daarvoor is geen Tsjechov of Shake
speare voor handen. 
Toestanden of Misdaad is heel duidelijk gemaakt vooT 
psychiatriesc inrichtingen en voor gevangenissen, met 
het doel om de mensen daar krities over te laten denken. 
Er is op zo'n moment geen ander bestaand stuk voor ons 
dat in zo'n situatie zou kunnen funktioneren. 



J. Heijer: 
Een tweede bezwaar dat je zou kunnen hebben tegen 
jullie werk is dat er een reeks scènes ontstaat, die niet 
veel onderling verband hebben. Een paar keer is dat wèl 
gelukt, zoals in je moet er mee leven, 1naar in de meeste 
gevallen is er sprake van een serie stijlbreuken. Niet dat 
dit het publiek ook maar in het minste blijkt te hinderen, 
maar door compaktere vorm van een stuk kun je vol
gens mij toch nog iets extra's zeggen over een bepaalde 
levenssituatie. Een dramatiese lijn kan méér uitdrukken 
dan een reeks incidentele scènes, ook al zijn ze zeer ge
slaagd. 

R. Royaards: 
Dat vind ik maar ten dele waar. Een schrijver leert ook 
in de loop van de tijd. Wij zijn steeds bezig om dingen 
opnieuw te onderzoeken. Het enige referentiekader dat 
jij hebt is het bestaande konventionele toneel, de be
staande konventionele toneelliteratuur. Ik denk dat er in 
het lezen en zien bij de mensen de laatste jaren veel 
veranderd is. We lezen en zien fragmentarieser. Zoals 
we een krant 'lezen' of naar de televisie kijken, versprin
gen we moeiteloos met onze aandacht van het ene item 
naar het andere, zonder verbanden te leggen. 

J. Heijer: 
Dat is zo, maar het maakt iemand tot kunstenaar, dat hij 
die fragmen ten juist wel een verband geeft, opdat zijn 
publiek dat verband ook gaat zien en er kritiek op kan 
leveren. Het is vormgeving die het alledaagse tot kunst 
maakt, waarmee ik niks geen konventies, buitenaardse 
schoonheid of zoiets als een ivoren toren bedoel. 

R. Royaards: 
J e ziet wel degelijk dat er in de dramatiese çpbouw van 

147 



onze projekten verandering kornt; ze neigen steeds meer 
naar een hechtere struktuur. En ik vraag me zelfs af in 
hoeverre dat goed is, in hoeverre dat niet een toegeven is 
aan de konventic. Maar dat zal wel blijken, dat weet ik 
niet. Je kunt stellen dat het ons in de eerste plaats gaat 
om het overbrengen va·n een bepaalde inhoud, en dat de 
vorm waarin dat gebeurt zich daaraan maar moet aan
passen. Het Werkteater heeft daarmee een eigen drarna
turgie ontwikkeld, die nieuw is en die zich meestal ont
trekt aan de traditionele regels. Uit de praktijk blijkt dat 
het werkt, dat wil zeggen dat het publiek precies be
grijpt waar het om gaat en er iets mee kan doen. Dat 
geeft onze dramaturgie zijn bestaansrecht. Aan kunstteo
retiese aspekten heeft het Werkteater weinig behoefte. 

]. Heijer: 
De vorm die jullie hebben gevonden voor jullie stukken, 
heeft tot doel het nuttig effect te verhogen. Het Werk
teater toont incidenten waar het publiek op een direkte 
manier iets aan kan hebben, maar er is weinig aandacht 
voor de veralgemening van het uitgebeelde probleem, 
waardoor de voorstelling een kunstvorn1 zou kunnen 
krijgen. Vinden jullie dat niet belang rijk? 

R. Royaards: 
Kunst interesseert me eigenlijk niet. Wat wij doen door
breekt de grens tussen kunst en realiteit. Ik denk dat dat 
altijd de kracht is van iets dat je maakt. Je kunt bijvoor
beeld van 'Madame Bovary' van Flaubert of van 'Une 
Vie' van De Maupassant zeggen dat het nu herkend is en 
algemeen aanvaard; het is mooie literatuur. Maar de 

. scherpte van het boek en de maatschappelijke funktie 
lagen in de realiteit van het niomcnt dat Madarne Bova
ry, Flaubert, daar leefden. Die situatie bestaat voor ons 
op dit moment niet meer. Wij rnocten mensen op andere 



vormen van onderdrukking wijzen, die nu bestaan en 
waar je zelf mee leeft. 

]. Heijer: 
Maar het gaat er mij dan om dat Flaubert een kunstvorm 
hanteert on1 de onderdrukking van Madame Bovary tot 
uitdrukking te brengen. Daarom wordt het n1ooie lite
ratuur gevonden, nog steeds. Jullie onderwerpen zijn 
natuurlijk anders, maar ik bedoel dat het konflikt tussen 
een kankerpatiënt en een dokter een anekdote blijft als 
het publiek er alleen maar de praktiesc wenk krijgt daar 
eens krities over na te denken. Wat is het kunstaspekt er 
dan van? 

R. Royaards: . 
Volgens mij zijn er geen kriteria voor kunst. En die 
wordt op het moment nooit als zodanig herkend. 'Lady 
Chatterly's Lover' was geen kunst, dat was een porno
grafies boek, dat verboden moest worden net zoals 
'Madame Bovary' en dat n1eende de meerderheid van de 
mensen. Pas later, toen die scherpe kanten er af waren, 
toen heeft men gezegd: ja, dit is kunst. Door iets tot 
kunst te verklaren wordt het geïsoleerd en ongevaarlijk 
gemaakt. Iets dat voor de burger boven zijn kunnen en 
beneden zijn stand ligt. Maar of je nu Hugo neemt of 
Multatuli, hun kracht ligt in de realiteit van het mo
ment, in hun geïnvolveerd zijn in de situatie. En of het 
dan kunst is ... dat zal wel blijken. Nu zijn er drie stuk
ken van ons uitgegeven. Nu zullen andere mensen zich 
daar misschien over buigen om uit te maken of dat kunst 
is of niet. Maar in wezen is de daad al gepasseerd. Akte
rcn is handelen, dat is iets doen op het moment. En ik 
vind dat het teater zich veel te vaak beroept op dat 
kunstaspekt, op de .estetiese vorm waardoor het een 
luukse artikel dreigt te worden. 
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J. Heijer: 
Het vorn1ingstoneel, dat gelijk met het Werkteater is 
ontwikkeld in ons land heeft vaak andere bezwaren te
gen jullie. Het heeft gemeend, dat jullie politieke stand
punt niet duidelijk genoeg of zelfs afwezig was. Hoe 
staat het Werkteater tegenover vormingstoneel? 

R. Royaards: 
In het begin voelden we ons verwant met deze stro
ming, die sinds 1970 in toenemende 1nate uitging van 
een aantal groepen die op dezelfde manier wilde werken. 
Ze richtten koöperaties op en natnen zoals wij stelling in 
een sociaal en politiek proces. Omdat deze g roepen een 
aantal overeenkomsten hadden en afweken van het kon
ventionele toneel, zagen we hierin aanleiding voor een 
grotere samenwerking en een uitwisseling van ervarin
gen. We dachten dat het n1inisterie van CRM deze nieu
we beweging zou kunnen stimuleren door andere nor
men te hanteren in het toekennen van subsidies dan voor 
het gevestigde toneel golden. We zochten min of meer 
gezamenlijk naar een erkenning van het nieuwe dat we 
inbrachten. We spraken toen van 'aktiverend teater', to
neel dat mensen zou prikkelen bewuster te staan tegen
over eigen situaties. Deze gedachte is op den duur ver
b leekt, o mdat we uit elkaar groeiden. Proloog vond de 
strijdkultuur uit en legde zich met de Nieuwe Komedie 
en andere groepen vast op het vormingsaspckt. 

J. Heijer: 
Wat is daar op tegen? 

R. Royaards: 
Het is me te pretentieus. Ik wil geen mensen vormen. 
Dat veronderstelt een superieur standpunt. Het enige 
wat we willen en kunnen doen is ons verdiepen in een 
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situatie en onze en1otie daartegenover tonen, zonder ons 
te fikseren op een uitkomst of een oplossing. Het gevaar 
bij vorn1ingsteater - zoals het zich manifesteert - is dat 
het dreigt te vervallen in klichématige uiterlijkheden, die 
optreden wanneer je een mentaliteit waartegen je je afzet 
buiten jezelf plaatst, wanneer je een schuldige aanwijst 
en anderen inklusief jezelf vrijpleit. Je haalt daarmee de 
dynamiek uit een situatie. Je legt die lam, ook al preek je 
aktie. Een dergelijke schuldprojektie leidt tot objektieve 
waarheden en politieke abstrakties. Het is ons duidelijk 
geworden dat - wanneer je zelf stukken maakt en je 
eigen rollen ontwerpt - je aangewezen bent op je eigen 
nükrokosmos. Je gaat uit van een gen1is, ·een gebrek in 
jezelf, waarmee je een door de situatie bepaald persona
ge vult. Eigenlijk is het een schuldbekentenis. Een sub
jektieve beleving van de feiten geeft een emotionele re
flektie, die herkenbaar is, hoe je teoreties ook over een 
gegeven situatie mag denken. Er is overigens een kente
ring aan de gang bij het · vormingstoneel, waarin onze 
invloed 1nisschien wel te bespeuren is. 
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Leden van de Koöperatie 

JOOP ADMIRAAL 
YOLANDE BERTSCH 

CASENKLAAR 

PETERFABER 

vanaf aug 1972 
van 1 sept 1970 tot 1 sept 
1978 
van sept 1970 tot 1 okt 
1973; terug vanaf I sept 
1974 
van 1 sept 1970 tot 1 sept 
1977 

FRANK GROOTHOF SCHRÖDER 
RENÉGROOTHOFSCHRÖDER 
MARJA KOK 

vanaf 1 sept 1974 
vanaf 1 sept 1980 
vanaf 1 sept 1970 

JAN JORIS LAM ERS 

HANS MAN IN 'T VELD 
DARJA MOHR 
RENSE ROY AARDS 
SHIREEN STROOK ER 
GERARDTHOOLEN 

van 1 sept 1970 tot 1 sept 
1971 
vanaf 1 sept 1970 
vanaf 1 sept 1970 
vanaf l sept 1970 
vanaf l sept 1970 
van 1 sept 1970 tot 1 sept 
1980 

HERMAN VINCK 
HELMERT WOUDENBERG 
OLGA ZUIDERHOEK 

vanaf I sept 1970 
vanaf J sept 1970 
vanaf 1sept1974 

Mede"verkers 

JAN VAN DEN BERG 

ROEL VAN EEKHOUT 
CLAUDIO GUATELLI 

CHARLES KERSTEN 
IDA MAGER 
H ENK VEL TKAMP 
RIA VAN DER WOUDE 
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Boekhouding en financiële adviezen, 
van 1 sept 1970 tot 1 sept 1976; terug 
vanaf 1 sept 1979 
Alg. assistentie, vanaf 1aug1976 
Techn. assistentie, vanafjan 1978 tot 
1 sept 1980 
Techn. assistentie, vanaf 1 sept 1980 
Adn1inistratie, vanaf 1 maart 1974 
Techn. assistentie, vanaf 1 1nei 1978 
Alg. assistentie, vanaf1 n1aart 1972 



Trainingen gaven en geven: 

RIEN SPRENG ER 
H ERMAN ENGELHARD 
ADELINE SA LOME 
LEOPOLD VAN RA VESTEYN 
RENDEL DE JONG 
BERNADETTE KEijZER 
TON DAN E 
JON BLUMING 
NANNI EN WILLY COLOMBAIO NI 

COMO BROTHERS 
RITA CORSELIUS 
DE BERLUSON'S 
JULIA COLPA 
BERT VAN DIJK 
ROBERT OUWERKERK 
MEVROUW). RIJKS-BOULOGNE 
JAQUES LEWENSZTAIN 
NANNEKE BAKKE R 
ALBERT DE VOS 

Gasten 

FRANK GROOT HOF SCHRÖDER 

JAAP H OOGSTRA 

JYTTEJUSTESEN 

OLGA ZUIDERHOEK 

ADRIAAN ADRIAANSEN 

JUDITH HEES 

PETER WEEKERS, HANS VISSER, 
JAN ERIK NOSKE, JORN PLAS 

groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
groepsbegeleiding 
judo en karate 
clowns-acts cnjong
lcrcn 
akrobatiek 
stijldans 
kaskade 
zang 
zang 
zang-begeleiding 
yoga 
yoga 
yoga 
fysioterapcuticse 
begeleiding 

Bendt en 
Feesl voor Nico (sept 
1973-sept 1974) 
Avondrood (jan-april 
1974) 
Avondrood (jan-april 
1974) 
Feesl voor Nico (april 
1974-scpt 1974) 
Feesl voor Nico (zo
mer 1975) 
Niet Thuis (sept 
1976-febr 1978) 
Musici Doodgewoon 
(zomer 1976 en 
1977) 
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IVAN WOLFFERS 

DE ROOMSOEZEN 

(bestaande uit LYDIA AB BINK, 
MARTIN BAKKER, ROBBIE FUNCKE, 
RINUS GROENEVELD, FLIP JANSEN, 
MICHIEL JANSEN, ANNETTE DE 
JONG, FRANK VAN TIJN, CARIEN 
WINTERMANS) 
FRITS LAMBRECHTS 

RENÉGROOTHOFSCHRÖDER 

ROB BOONZAJER FLAES 

PAULPRENEN 
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Als de Dood Gan 
1977-mei 1978) 
Orkest Etn Zwoelt 
Zomeravond, 
Gabbers en Welte
rusttn 
(zomer 1978 en 
1979) 

Etiketten Plakken 
(sept 1979-april 
1980) 
Oom Wanja, 
Gewoon wtg, 
uve de Koningin, 
Bosch en Lucht, 
Welterusten 
(sept 1979-scpt 
1980) 
Gewoon weg (vanaf 
jan. 1980) Bosch en 
Luclrt en Welterusten 
(zomer 1980) 
Bosch en Lucht en 
Welterusten (zomer 
1980) 



SEIZOEN 1970-1971 

1. DROMENPROJEKT 
november 1970-januari 1971. 
Yolande, Cas, Marja, Jan Joris, Hans, Daria, Gerard. 
Over dromen. Nooit vorm gekregen. Afgesloten met in een 
paar dagen in elkaar gezette voorstelling van Pelleas en Melisan
de van Maurice Maeterlinck, gespeeld voor de andere helft van 
de groep, op 29 januari 1971. De rollen werden in wisselende 
bezetting gespeeld, de tekst vrij weergegeven. 

2. WAARHElDSPROJEKT 
november 1970-maart 1971. Peter, Rense, Shireen, Herman, 
Helmert. Machtsstrijd om de waarheid van vijf downs. 5 x 
gespeeld voor publiek in maart 1971. 

3. PARADISO 
serie korte beeldende akts, zonder tekst, gemaakt op verzoek 
van Gert-Jan Dröge van Paradiso en gespeeld door de hele 
groep. 

1. Babies vermoorden hun oppas, 20-11-1970 (en op 27-5-1971 
voor Kunstenaars voor Vietnam, Enschede.) 

2. Babies vermoorden Sint & Piet, 4-12-1970. 
3. Babies en de geboorte van Christus, 18-12-1970. 
4. Babies met de tamboerijnen, 22-1-1971. 
5. Jungle-akt, 5-2-1971. 
6. De Bokskring, 19-2-1971. 
7. Dekolonisatie, 12-3-1971 (gemaakt voor Dekolonialisatie

kongrès in de RAI, maar niet daar maar in Paradiso ge
speeld). 

8. De Theevisite, 25-3-1971 (en op 22-5-1971 voor Kunste
naars voor Vietnam, Tilburg.) 

9. Kleine Nemo in Dromenland, 24-4-1971. 
10. Kleine Nemo en de Haremdames, 21-5-1971. 

4. LUCIFER 
februari 1971. De hele groep werkte aan dit stuk van Joost van 
den Vondel, onder leiding van Jan Joris, Rense en Shireen. Er 
werd vanuit, maar niet met, de tekst gewerkt. Het werken 
hieraan resulteerde in: 
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5. AANGEPAST-ONAANGEPAST 
improvisaties op dit tema, 2 x voor publjek (hele groep). 

6. EENZAAMHEID 
improvisaties op dit tema èn geïnspireerd op de diskussie daar
over bij Alternatieve Dienst in St. Jacobskerk, Haarlem, 25-4-
1971 (hele groep). 

7. SPELEN MET KINDEREN 
op de Montessori-school in Amsterdam (allen); in de Toneel
schuur in Haarlem (Peter, Marja en Rensc). 

8. VIETNAM-AVONDEN 
acts van Peter en Rense op Vietnamdemonstraties. 

9. ALLEZ-HOP 
gemaakt op verzoek van het Residentieorkest bij het gelijkna
mige muziekstuk van Luciano Berio, met twee liederen gezon
gen door Cathy Berberian, gespeeld op 15-5-1971 in het Con
gresgebouw in Den Haag, dirigent: M. Tabachnik. 
Clowns ontdekken, nemen bezit van, vechten om en vermeien 
Enorme Stoel (hele groep). 

10. ZOMER OP STRAAT 
gevarieerd, steeds veranderend programmaatje van ongeveer 20 

minuten, dat 3 à 4 x per dag werd gespeeld op een zeiltje, met 
akrobatiek, liedjes, moppen, sprookjes ('het Luisje en het Vloo
tje', 'Domme Hans', 'Bremer stadsmuzikanten'), gespeeld 
nieuws uit de krant, gezongen weerbericht. 

11. WORKSHOP 
werd gegeven aan kursisten van de Volkshogeschool in Bergen. 
leder \verktc met de hem toegewezen groep aan een bedrijf van 
Richard 111 van Shakespeare. Op de slotavond werd het stuk in 
volgorde vertoond (hele groep). 

12. DE AVONDUREN VAN BEETHOVEN 
t. v.-produktie van NCRV, uitgezonden september 1971. 
idee: John Murat. Hugoké en Rensc Royaards , muziek: Louis 
Andriessen, regie: Rense Royaards, gespeeld door Werkteater 
(allen). 
ironiserend beeldverhaal over het kunstenaarsschap. 
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SEIZOEN 1971-1972 

1. KLEINE PROJEKTEN 
najaar 1971. 
Ie sene: 
Peggy ut pmuje en V/i11dtrak1 (vlinders vangen) Yolande, 
Hans. Herman. 
Ditrenprojekt (dierenimprovisaties) Peter, Daria, Rense, Hel
mert, 1 x gespeeld op lustrum Academie voor Expressie. 
De Mtidtn Cas, Marja (stimulator), Shireen, improvisatie op 
De Meiden van Jean Genet. t x gespeeld op lustrum Academie 
voor Expressie. 
2e sene: 
Kommunikatît·projtkt Cas, Hans, Daria, Rense. 
Stoel-Taft/ (improvisaties met twee meubelstukken) Yolande, 
Peter. 
Tafels (stuk van twee mannen, ieder op een tafel) Marja (stimu
lator), Herman, Hehncrt . . 
3e sene: 
Chinese Li (verhaal, gestructureerd door het Tarot-spel) Yolan
dc, Hans, Hehnert. 
De T rap (improvisaties uitgaande van trapleer) Cas, Peter, 
Marj a. 

2. GANZEN BORDEN 
oktober-november t972. Yolande, Cas. Peter, Rense, Herman 
(stimulator). Spelers gooien dobbelstenen en verplaatsen zich 
over op de vloer getekend gan2enbord, waarvan iedere pick een 
opdracht bevatte. 2 x gespeeld voor publiek op Kattengat. 

3. HET VERJAARDAGSFEEST 
van Harold Pinter. 3 x gespeeld op Kattengat (december 1971) 
en 1 x bij de opening van Mickery Mokum (3~3-1972). Marja, 
Hans, Daria, Shirecn (stimulator). Helmen. Vrije bewerking 
van het stuk. 

4. TEMPLE DRAKE 
projekt van de hele groep naar de roman 'Sancruary· van Wil
liam Faulkner; aan gewerkt van 12 tot 20 januari 1972, onder 
leiding van Marja. Op 2~1-1972 werden alle scènes achterel
kaar gespeeld (wisselende rolbeicrting). Hierna werd besloten 
te stoppen met dit projekt en te beginnen met: 
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5°. TOESTANDEN 
projekt van de hele groep, stimulator: Marja. Gei'.nspireerd door 
werk van Foudraine, Laing en Fromm. Over gezin en waanzin 
en dcmokratisering in een psychiatriese inrichting. 1e werk
avond: 2-:z-1972 laatste voorstelling: 1-4-1975. 

6. RODE STIP 
Improvisaties op aktic in Haarlem, over stadsvernieuwing, 18-
2-1972 (hele groep). 

7. SPELEN MET KINDEREN 
jeugdteaterdag, Shaffy, 8-4-1972. 

8. KIND & LEEFMILIEU 
sprookjes en mecspeelspel voor kinderen in Bosco-tent op Flo-, 
riade, 22-6-1972. 

9. JOYCE & WALDO 
medewerking aan film van Bram van Erkel, door en voor kin
deren, voor KRO-televisie, uitgezonden 8-7-1972. Gemaakt 
door leerlingen van de Merkelbachschool, met onze medewer
king, wij speelden ook ouders en onderwijzers (hele groep). 

10. VIETNAM-DEMONSTRATIE 
29-4-t972. 
Wc zaten op een kar en schreven rouwkaarten en deelden die 
uit. 

11. DE FINALE 
gemaakt voor Paradiso, 22-4-1972. Parodie op tclevisickwis 
(hele groep). Ook gespeeld op Vietnam-demonstratie in Am
sterdamse Bos, 30-4-1972 en op de Spielsrrasse in München. 

12. ALLEZ-HOP 

herhaling: 15 juni Koninklijke Schouwburg Den Haag (Holland 
Festival), 20 juni Carré. 

13. TO YOU 
Carré, 20 juni 1972, gemaakt voor Holland Festival bij muziek
stuk van Peter Schat, naar een gedicht van Adrian Mitchel!. Het 
speelde zich af onder een enorm blauw zeil dat in de piste van 
Carré lag, beweging van lichamen onder zeil, geluiden, zo nu 
en dan hoofden door gaten in het zeil (hele groep). 
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14. ZOMER OP STRAAT 
ongeveer zelfde samenstelling van akrobatiek, nieuws, zang en 
sprookjes als het voorgaande jaar. 

15. WORSHOP 
Volkshogeschool Bergen (29 juli-6 augustus 1972), gewerkt aan 
sprookjes. 

16. SPIELSTRASSE 
Programma voor Spielstrasse op het Oly1npies Terrein in Mün
chen, 25-31 aug 1972. 
1. Alle Me11schen werden Brüder: ballet van sportstanden onder 

het zingen van dit lied. 
2. Parabt l van de sportman: eenvoudige, beeldende weergave 

Yan het leven van een topsporter. 
J . Das Finalt: Duitse versie. 
Het programma werd 3 à 4 x per dag gespec.ld. 

SEIZOEN 1972-1973 

1. ANGOLA 
gemaakt op verzoek van Amnesty International. Korte akt. 4 x 
gespeeld, september/december 1972. 

2. 'T IS MAAR EEN MEISJE 
gemaakt voor de Ncav-telèvisie in samenwerking met regis
seur Gerard Rckers, uitgezonden 13-2-1973, geïnspireerd door 
'The Femalc Eunuch' van Germaine Greer. 
stimulator: Cas, Marja 
Losse cabaret-achtige scènes over vrouwenemancipatie, sep
tember/oktober 1972, 13 x gespeeld, waarvan 9 x op het Kat
tengat (hele groep). 

\ 

J. ONDERNEMINGSRAADPROJEKT 
gemaakt in opdracht van de KLM voor een serie kursusavonden 
met als doel meer inzicht in en diskussie over het funktioneren 
van de ondernemingsraad. In eenvoudige, beeldende scènes 
werden ontstaan en groei van het bedrijf geschetst tot en met 
het instellen van de wet op de ondernemingsraden. Daarna na
men wij deel aan gespreksgroepen om stof te verzamelen voor 
improvisaties die daarna vertoond werden (elf kursusavonden 
in Noordwijkerhout, najaar 1972, hele groep). 
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4. MISDAAD 
projekt van de hele groep, in san1en\verking met Peter Hoefna
gels. 
stimulator: Helmen. 
Over kleine (individuele) misdaad en Grote (regeringen? multi
nationals?), Ie werkavond 28-3-J 973, laatste voorstelling I 4-4-
r976. 

5. VERKIEZINGSAKT 
gemaakt op verzoek van de Partij vd Arbeid , doel: mensen tot 
stemmen opv.rekken, 4 x gespeeld op straat. 

6. CHILI 
straat-akt, gemaakt op verzoek van de Evert Vermeerstichting, 
om de aandacht te vestigen op het socialisties eksperiment van 
Allende, 5 x gespeeld. 

7. NEDERLAND EN .. . 
zon1erprogramma, nu op podium met tentdakje. Slapstick, lie
deren, sprookje (Zwaan kleef aan) en De Finale. 

8. OSLO 
in het kader van een Hollandse Week werd gespeeld op straat 
(losse acts), in de tent (zornerprogramma) en in het Sonja He
niccentrum in Hövikoddcn (Toestanden). Toestanden, half in het 
Engels, bleek nergens op te slaan, dus deden we het zomerpro
gramma, ook in het Sonja Heniecentrum, plus op de ruimte 
daar geïnspireerde akts. (bijv. Hans en Daria, Zauberflötc-zin
gend in de prijzenkast van Sonja). 

SEIZOEN 1973-1974 

1. GREET GERR!TSEN 
gc1naakt in opdracht van de Stichting Maatschappelijke Dienst
verlening Middelburg. 
Een sociaal drama van 20 minuten, 4 x gespeeld. 

2. KLEINE PROJEKTEN 
1) Avondrood 

Joop, Yolande, Matja, Daria, Shireen. 
stimulator: Shireen. 
Projekt zonder tema of verhaal om mee te beginnen. Tema wat 
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zich uiteindelijk aftekende \Vas verval en dood. 
2) 8r11dr 

Frank Groothof(a.g.) Rcnsc, Gerard, Helmert. 
Over angst en machtsstrijd in een groep. 

3) Brillen ett Beu,~els 
Peter (stim.), Hans en Herman. 
Over kinderangsten. 
Avondrood is 1 x op het Kattengat gespeeld, Brillen en Be11gels 
9 x her en der. Avo11drood is uitgebreid tot projekt van de hele 
groep. Brille11 en Beugels werd in de zomertournee gespeeld voor 
kinderen in de zomer t974 en 1975. 

3. AVONDROOD 
het kleine projekt werd projekt voor de hele groep, nu nleer 
toegespitst op het bejaardentehuis. 
Over mensen die wachten op de dood. te werkavond voor 
publiek 19-3-1974, laatste voorstelling 12-5-1977. 

4. STRAATTEATERBONN 
voor het straatteaterfcstival. Familie van dikke mensen aan 't 
slenteren in Bonn. Voorstudie voor Feest voor Nico. 

5. CIRCUS BOEM 
spelen met kinderen van de stad (waar de tent staat), nlCt op het 
eind van de week een door hen gemaakte voorstelling. 

6. KANTOOR 
akt van Peter en Rcnsc, gespeeld op Nieuw Dcnnendal, de 
avond voor de ontruiming. 

7. KINDERSPEELOCHTENDEN 
op Kattengat, geleid door Ria van der Woude. 

8. HET FEEST VOOR NICO 
programma voor de tent. 
stimulator: Rense. 
Dikke familie viert feest omdat zoon Nico (dun) is geslaagd 
voor ingenieursdiploma. Grote schrik als hij naar ontwikke
lingshulp wil en Oom Ben, die zijn srudic betaald heeft, pikt dit 
niet ... 
1c voorstelling 22-5-1974, laatste voorstelling 25-9-1975, (zo
JTJCr 1974 en zomer 1975). 
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SEIZOEN 1974- 1975 

1. GOEDEMORGEN MENEER 
projekt van alle mannen van de groep, stimulator: Peter. 
Kantoor en dromen en verlangens van de mensen die er wer
ken. ie voorstelling 31-10- 1974, laatste voorstelling 29-4-1975. 

2. ALEX 
projekt van alle vrouwen van de groep, stimulator: Yolande. 
Vier zusters, één weduwe, één dode man. Ie voorstelling 21-
11-1974, laatste voorstelling 14-z-1975. 

3. HET KABINET VAN DR. MENOTTI 
gen1aakt in enkele dagen als Kerstsurprise, geënt op de ruimte 
van het Kattengat. scenario: Hclmert, aankleding: Cas. Horror
story in wassenbecldcn1nuseum. 8 x gespeeld door de hele 
groep. 

4. MAN-VROUWPROJEKT 
improvisaties, onvoorbereid, op dit thema, 4 x gedaan, voor
jaar 1975. 

5. LA FETE PO U R NICO 
Festival Mondial du théatre, Nancy, 15/19 mei 1975. 

SEIZOEN 1975- 1976 

1. NIET THU IS 
projckt van Peter. Judith Hees (a.g.). Hans en Shireen. Over 
kinderen in tehuizen. 1e '"erkavond 28-10-1975, laatste voor
stelling 17-10-1977. 

2. ALADD IN 
projckt van Frank, Gerard, Hd1nert (stim.) en Olga. Bewer
king van het sprookje. 1e werkavond 2-12-1975, laatste voor
stelling 6-5-1977. 

3. MONSTERS 
projckt van Joop, Yolandc, Cas, Marja (stim.), Daria, Rense en 
Herman. Over de monsters van Barnum & Bailey: 'human 
addities'. Het projekt kwam in een impasse. Er werden filmpjes 
gemaakt over Dikke Mensen. Hieruit kwam het projckt: 
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4. DIKKE VRIENDEN 
dikke mensen komen bijeen om akcie cc voeren tegen diskri1ni

. natie van dikte. Later werd het dikke mensen in groepsterapie. 
Het programma was altijd zeer geïmproviseerd, alleen de figu
ren werden van te voren afgesproken. 

' 
5. DOODGEWOON 

kinderstuk voor zomertournee, gebaseerd op 'De Gebroeders 
Leeuwenhart' van Astrid Lindgren. Gemaakt door Yolande, 
Peter (stirn.), Frank en Gerard. Over doodsangst en overwin
ning van de dood. Gespeeld zomer 1976 en zomer 1977 met 
\vissdende bezetting. 

6. HALLO MEDEMENS! 
stuk voor de tent door de hele groep. Aktic van drie dan1cs o tn 
meer kontakt met randfiguren tot stand te brengen. Gespeeld 
zomer 1976 en zomer 1977. 

7. TOESTA NDEN-verfilming 
met Thijs Chanowski, september 1975, kamera: Mat van Hens
bergcn. 

8. ABENDROT 
Duitse versie. Gespeeld in Han1burg in de Malersaal, mei 1975. 
Uitgezonden door Duitse t.v. 15-5-1976. 

9. ALCOHOL & DRUGS 
Yolande, Marja en Shireen werken met mensen van de stichting 
Alcohol en Drugs. 

10. KANTOOR 
Peter en Rensc voor Medies Komité Vietnam. 

SEIZOEN 1976-1977 

1. ALS DE DOOD 
projekt van Yolande, Cas, Hans, Shireen (scim.), Gerard, Her
man, Ivan Wolffers (a.g.), Olga. Over doodgaan in ziekenhui
zen, (1nin of meer losse scènes), IC werkavond 9-12- 1976, laat
ste voorstelling 28-9-1979 op 131TEF-fcstival in Joegoslavië. 

163 



2. JE MOET ER MEE LEVEN 
projekt van Joop. Pecer, Frank, Marja, Daria, Rense, Helmert. 
Over doodgaan in ziekenhuizen (é~n v~rhaal). 1e werkavond 9-
l 2• 1975, laatste voorscclling 28-9·1979 in Joegoslavië. 

3. CAMPING 
speelfilm door de hele groep. regie: Thijs Chanowski, scenario 
en opna111eleidi11g: Marja, Rcnse, Hclmert, kamera: Frans Bro
mct. lroniese kijk op Nederlandse samenleving op amping. 

SEIZOEN 1977-1978 

1. MAR & SIEN OP KATTENGAT 10 
projekt van Marja en Shireen, als konsert begonnen, daarna 
voor publiek gespeeld. Levensloop van twee vriendinnen. 1e 
voorstelling 19-1-1978. 

2. CAS & JOOP 
Mar· & Sien nagevolgd: levensloop van twee vrienden, re voor
stelling 4-2-1978, laatste voorstelling 7-12-1979. 

3. SCARED TO DEATH, VOU'VE GOT TO LIVE WITH 
IT, MARY & SVL 

Oval Thcatre en !.C.A. in Londen, 28-2-1978 tot en met 5-3-
1978. 

4. 'N ZWOELE ZOMERAVOND 
programma voor de tent door de hele groep, idee: Marja. Ne
derlands amusement met stoorzenders. Gespeeld zomer 1978 en 
zomer 1979 in nieuwe tent, in de piste, met orkest 'De Room
soezen'. 

5 . GABBERS 
kinderprogramma voor de tent, idee: Shireen, Herman, Hel
mert; gemaakt door Joop. Cas, Frank, Gerard. Daarna in wisse
lende bezcrting gespeeld, zomer 1978. Twee mannen van de 
gc1neentc-clektra verstoren kindervoorstelling en spelen daarna 
zelf een verhaal. 
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SEIZOEN 1978- 1979 

1. ETIKETTEN PLAKKEN 
projekt van Rense, Helmen, Olga en Frits Lambrechts (a.g.). 
Over de gevolgen van werkloosheid op het leven van alledag. 
'1e voorstelling 28-2-1979. 

2. WIE IS BANG VOOR VIRGINIA WOOLF 
het stuk van Edward Albee sterk bekort, min of meer trouw 
aan de tekst, gespeeld door Joop, Cas, Hans en Gerard, op 't 
Kattengat, 4 x, dcccn1bcr 1978. 

3. ZUS OF ZO 
projekt over homoseksualiteit van Joop, Cas, Hans, Gerard, Ie 
voorstelling 13-2-1979. 

4. WIE DER TOD 
Duitse versie voor Théätre des Nations in Hamburg (10- 13 mei 
1979). 

5. NEUTRONEN BOM 
akt tegen; 2 x gespeeld op de Dam. 

6. WELTERUSTEN 
kinderstuk voor de tent, gemaakt met hulp van Peter Faber. 
Frank, Hans, Daria, Rense, Olga, xe voorstelling 24-5-1979. 
Over angsten van de nacht. 

, 
7. FRANK & RENE 

iinprovisatics van Frank en zijn broer René Groothof voor kin
deren in ziekenhuizen. 

8. OPNAME 
speelfilm door de hele groep, regie: Marja Kok en Erik van 
Zuylen, gebaseerd op Als de dood cn]e moet er mee leven, kame
ra: Robbie Müller. 

9. HALLO MEDEMENS! 
t.v . adaptatie voor VARA, regie: Egbert van Hees, adaptatie: 
Rense, Shireen. Opgenornen maart 1979, uitgezonden 4-1-r980 
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SEIZOEN 1979-1980 

1. OOM WANJA 
gespeeld door Joop, Cas, Frank, René Groothof (a .g.), Hans, 
Daria, Shireen {stim.), 1-lcnnan. Kleine coupures, verder trouw 
aan de tekst. Alleen op het Kattengat gespeeld, 1e voorstelling 
2-11- 1979. 

2. ABENDROT 
opgenomen in Han1burg voor Nord Deutschc Rundfunk, re
gie: jochen Wolf, adaptatie: Rense, Shireen. 

3. GEWOON WEG 
projekt gemaakt in opdracht van de Opleidingen Bui tenge
woon Onderwijs. Frank, René Groothof (a.g.), Marja, Daria 
{stim.), Herman, Rob Boonzajer (a.g.). Over buitengewone 
kinderen en bui1cngewone scholen, 1e voorsielling 20-1- 1980. 

4. BOSCH EN LUCHT 
projckt gemaak1 door de hele groep op basis van Gewoon Weg 
voor de zomertournee in de cent. 1e voorstelling 28 mei 1980. 

5. LEVE DE KONING IN 
akt op straat door René Groothof en Rense als Piet Smit en 
Chado,vski tijdens de kroning 30-4-1980. 

We hebben nog nooit een voors1elling af hoeven te lasten. Door onze 
improviserende manier van werken zijn aanpassingen en rohvissclin
gen altijd 1nogelijk. 
In geval van nood, ziekte of ongeval en vaak niet eens dat, louter en 
alleen om het plezier (van ons), worden technicsc 1ncdewerkers, stagi
aires, familie en verloofdes, meedogenloos het podium opgeduwd. 

1. LYDIA ABBINK (Denise in Zwoele Z omeravo11d) 
2. KINO ADMIRAAL (hond; Dikke Vrienden en Z11s of Zo) 
J. MARCO BAKKER (ober in Mar & Sien) 
4. PIP BEK (ober in Mar & Sien) 
5. BASTIAAN CATS (direkteur in Avondrood, Enschede) 
6. DORIJN CURVERS (Gewoon weg) 
7. HANS OAG ELET (Als de dood, Bijlmer) 
8. W I LL v VAN. DOORN (stagiaire; gitaarspel en voordracht van ei

gen dicht\verk bij Goedemorgen Me11eer) 
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9. GLENN DURFORT (Afrikaanse dansgroep in Hallo Medemens, 
Carré) 

10. ROEL VAN EEKHOUT (ober in Mar & Sien en ober in Zwoele 
Zameravond) 

11. HANS VAN EFFEREN (De Theevisite) 
12. ERIK CROOTHOF (Roel Eigenhuis in Hallo Medemens) 
13. CLAUDIO CUATELL! (Dr. Corelli in Als de dood) 
14. KEES VAN DER HAAK (agent in Hallo Medemens, knokploeg in 

Zwoele Zomeravond) 
15. HARRY HACEMAN (stagiaire; Als de dood) 
16. JUDI TH HEES (Linda Lis in Ha/11> Medeme11s) 
17. JAC !IEIJER (straattoneel Nico in Nancy) 
18. ANNETT!l DE JONG (Tineke Koopmans in Zwoele Zomeravond) 
19. FRITS KAMPtNCA (Roel Eigcnhuis in Hallo Medemens, ober in 

1\llar & Sien, agent Hallo Medemens, Carré) 
20. CHARLES KERSTEN (Carlo in Zus of zo) 
21. ANNA KORTERINK (stagiaire; Alex (werkperiode) en Emmy 

van Beek in Het kabinet van Dr. Mt11otti) 
22. HANNAH KOSTAZ (verpleegster in Wit der Tod) 
23. JOOSJE KRtSTOFFERSON (stagiaire; Het verhaal van Greet Ger

ritsen) 
24. BEREND-JAN l.ANCENBERC (moeder, suikerpatiënt en Max in 

Zus of zo) 
25. IDA MA GER (verpleegster in Scared 10 Death) 
26. FRIDI MARTINA (Afrikaanse dansgroep tn Hallo Medemens, 

Carré) 
27. ER IK MOSTERD (agent Hallo Medemens) 
28. KARIN OLIEMANS (videoband Als de dood) 
29. ROBERT PAA ROEKOPER (ober Zwoele Zomeravond) 
30. LEX DE REGT (stagiaire; assistente Ralph van der Plas in De 

Finale, Gloucester in Richard lil, dt Parabel van 
de Sportman, München) 

3 !. LEONI SClllMMELPENNINCK (stagiaire; zwarte in Angola) 
32. COO tK E VAN SLOOTEN (De Theevisite, Dikke vrier1dtn) 
33. ROSEMA!UJN VAN OER SLUIS (Richard lfl, Brigitte Ecke- Nec

kermann in Das Finale, Mün
chen) 

34. DEVIKA STROOKER (Reina in Camping, Anncmadc in Abendrot, 
t.v.) 

35. FRANK v AN DER STEEN (knokploeg Zwoele Zomeravo11d) 
36. WIM SWART (agent Hallo Medemens, Carré) 
37. HANSMAARTEN TROMP (ober in Mar & Sitn} 
38. HENK VELTKAMP (dr. Veltkamp in Als dt dood) 

167 



39. ERWIN Il< MARTIJN VINCK (Camping) 
40. MIEl{E VISSER (Dr Visser in Als de dood, Bijlmer) 
41. PIM WALLIS DE VRIES (ober in 1\lfar & Sittl, Utrecht) 
42. CARIEN WINTERMAN S (Belgiese vr.ouw, en assistente van Mo

han1med El Bachdir in Zwoele Zomer
avond) 

43. NICO DE WIT (agent in Hallo Medemens) 
44. RIA v AN DER \VOUDE (Richard lil, Nelly Spaan in De Fin'ale, 

Brigitjc in Feest voor Niko, Linda Lis in 
Hallo Medeme11s, Dame met de hondjes 
in Zwoele Zomeravond) 

4S· BERND WOUTHUYZEN (Roel EigenhÜis in Hallo Medemens, ook 
t.v.) 
in Hallo Medemens ook c. v.) 

46. DAAN WOUTHUYZEN (Mohammed El Bachdir in Zwoele Zo-
meravond) 

• 
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Geluidsbanden van Klank en Beeld 
(Nederlands tcaterinsticuut Herengracht 168 Amsterdam) 

AVONDROOD 
MISDAAD 
'T IS MAAR EEN MEISJE 
TOESTANDEN 
FEEST VOOR NICO 
NIET THUIS 
HALLO MEDEMENS 
DIKKE VRIENDEN 
ALADDIN 
ALS DE DOOD 
JE MOET ER MEE LEVEN 
SCARED TO DEATH 
YOU'VE GOT TO LIVE WITH IT 
OOM WANJA 

Beeldbanden van Klank en Beeld 

AVONDROOD 
M ISDAAD 
ABONDROT VAN DE NOR 
KATTENGAT 10 VAN HANS HYLKEMA 

TV-Produkties 

DE AVONDUREN VAN BEETHOVEN - NCRV 
JOYCE EN W ALDO - KRO 
ALLEZ HOP - NOS (REGISTRATIE) 
'T IS MAAR EEN MEISJE - NCRV 
KATTENGAT 10-NOS 
ABENDROT- NOR (REGISTRATIE) 
HALLO MEDEMENS - VARA 
SCARED TO DEATH - JOEGOSLA VIESE TV (REGI
STRATIE) 
ABENDROT - NOR 
AVO ND ROOD - NDR 
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Video 

ALS DE DOOD - Erasmus Universiteit 

Bioscoopfilms 

TOESTANDEN 
CAMPING 
OPNAME 
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COLOFON 

Roel van Eekhout verzamelde de nodige dokumentatie. 
Anky Groothof Schröder-van de Craats typte banden en teksten uit. 
Druk: Van Boekhoven-Bosch bv, Utrecht 
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