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e.en ·j aar geleden
startten wij met het "werkteater"- In de
. hiarna vo lgende werknota kunt u onze
doel stel 1ingen vin den. ·
·...

Dit jaarverslag is badoeld a ls rapportage
.over on$ eerste jaar aan onze subs idient
het Minis~erie van Cultuur Recreatie en
Maatschappelijk werk, de Raad voor de Kunst
en verder .aan iedereen die belang stel t in
ons werk . .
Om de toetsing van wat we gedaan hebben aan
wat we ons hadden voorgenomen zo vol ledig
·mogelijk te mak~n, hebben we in ons ve rslag
de volgorde aangehouden die in de werknota
werd gebruikt. Het is dan ook mogelijk dat
één projekt in verschi 1 lende rubrieken dus van uit · versch i 1 lende gezi chts hoeken wordt besproKen . Misschien dat dit het
v lotte lezen iets bemoei 1ijkt maar daar
staat tegenover dat de geïnteresseerde een
vo l ledige r beeld krijgt van onze akt i vitei ten.

· • !

Deze pub l ikati e is de eerste stap van het
werkteater om werkelijk naar bui ten te
treden in ~ie zin dat we hiermee voor het
· eerst in de bree dte ruchtbaarheid geven
aan ons bestaan. We hebben we l, zoa ls uit
di~ jaarvers lag zal bi ijken, steeds konta kt
gehouden met het publiek maar dan in een
onderzoek$situatie . In totaal hebben we 85
keer ons we r k aan bu itenstaanders laten
zien onder wis se lende omstandighe den.
Het is te verwac hten dat we in de toekomst
meer na ar buiten zu llen treden , ook .met
openbare publ iekskonfrontaties omdat we
rede! ijkerwi'js mogen aannemen dat we ook
in ons werk ee~ verder stadium zul len
hebben bereikt .
Omdat we geprobeerd hebben ons verslag een
kritische ki j k op onze eigen s!tuati e te.
laten z ijn, voegen wij e r, ter geruststel1ing van de lezer, een aantal reakties van
buitenstaanders aan t oe.

·.·~
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een werknota
Er bestaan veel meer en veel essentiëlere
mogelijkheden voor het ontwikkelen van een
zuivere en zinvol Ie relatie tussen publiek
en akteurs en de akteur en zijn werk dan
nu in de bestaande gezelschappen, die te
veel gebonden zijn aan (beperkende) regels,
benut kunnen worden.
Een gezelschap bestaat uit een aantal door
enkelingen geselekteerde leden die geen
eenheid vormen, geen gezamenlijk uitgangspunt hebben , gedirigeerd worden in een
produktiesysteem.
De produktiesfeer. staat iedere wezenlijke
ontwikkeling in de weg en biedt geen
moge! ijkheid om optimaal met het uitdiepen
van teater bezig te zijn.
1 eder eksperi ment binnen een ·geze 1 schap
blijft óf een randverschijnsel gescheiden
van het normale produktieverloop óf een
aangelegenheid, geintegreerd in de
produktiesfeer; dat wi 1 zeggen dat men van
te voren uitgaat van een konkreet resultaat
dat derhalve gericht is op een herziening
van de vorm en niet op -een herziening en
herscholing van de mogelijkheden van de
akteur.

Er moet dus plaats en ruimte gekreëerd
worden, waar mensen die i n het tonee l
werkzaam zijn elkaar kunnen ontmoeten om
een uitwisseling tot stand te brengen van
hun verschi 1 lende ervaringen ten e inde
gezam~nl ijk een praktisch onderzoek te
kunnen doen.
Twaa lf mensen, die tot nog toe her en der,
buiten hun gezelschap, vanuit dezelfde
behoefte in workshops, studentenregies ,
lessen een onderzoek verrichtten, bes loten
hun kontrakten voor het komende seizoen
niet te verlengen om hun krachten te kunnen
bundelen .
Zij bes loten teven s tot de oprichting van
de koöperatieve vereniging ua. "het werkteate r".
Binnen de ze koöpera tie zal ieders inbreng
en participatie even groot zijn en bestaat
geen delegatie van verantwoorde! ijkheden.
De gezamenlijke verantwoorde! ijkheid sluit
het vervullen van bepaalde taken binne n
de groep niet uit. Omdat van ieder 1 id een
optimale inzet wordt verlangd, zal het
vervullen van nevenaktivite·iten tot een
mini~um be perkt m0eten wo~den.
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Er bestaat bij ons niet zozeer de behoefte
aan de vernieWJJing van het bestel van
bovenaf, dan wel dan de vernieU}J)ing van de
akteur van binnenuit, daarom zal ons
onderzoek, waarvan wij onze bevindingen
wekelijks in een rapport wiUen vastleggen,
in eerste instantie gericht zijn op de
volgende facetten
a -doorbreking van ieders gekond itioneerde
refleksen , truuks, routine, cl i ch~s door
een zoeken naar ieders autentic i teit door
middel van:
1) fysieke training, verruiming van de
1 i chame 1 i j ke moge 1 ij kheden.
2) stemtraining: vergroten van het scala
van stem-, resonans-, en ademhalings
moge 1 i j kheden .
3) train in g van reakties , impulsen, fleks i b i 1 i te i t.
4) mentale train in g, onderzoek naar het
funktioneren en naar buiten brengen
van het onderbewustzijn.
5) improvisaties; bundeling van voorafgaande punten in een tema.
b -on derzoek naar ieders funkt ioneren
binnen de groep en het funktioneren
va~ de groep als totaliteit . door
middel van een zo groot mogelijke
openhe id, akseptat ie, verantwoo rde! ijkheid, bereidheid ten opzichte van
e 1 kaar.
c -het scala van door train ing en onderzoek
gevonden mogelijkheden toepassen in:
1) een door de groep uit te werken tema.
2) een door de groep uit te werken tema
in samenwerk ing met een nederlands
auteur. deze auteur zal enige tijd
betrokken moeten zijn bij de
we rkw i Jze van · de groep.
3) een dramatische tekst uit de
1 i teratuur.
d -onderzoek naar de funktie van het
publiek. het funktioneren van het
publiek op ande_re wi jze dan ui t slu itend
als toeschouwer, door middel van:
1) het publiek betrekken in het
werkproces.
2) het publiek bewust maken van Zijn
rol in het teatrale gebe uren.
e -al Ie facetten van het onderzoek zullen
gebonden zijn aan een tijds limiet, di a
de groep zichze l f oplegt.

f - in al Ie stadia van het onderzoek moet
de moge! ijkheid tot konfrontatie met
het publiek bestaan door mid de l van:
1) het geven van lessen voor zover er
behoefte aan bestaat en wij aa n de
behoefte kunnen voldoen.
2) het b i jwonen van t raining en
repetit ie in diverse stadia .
3) samenwerking met ander e groepen ter
informatie en uitwisse l ing van
opgedane e rvaringen.
4) manifestat ies (zoals in d omschreve n)
g - de ru imte waarin het onderzoek plaats
vindt moet tege·I ij kert i j d geschikt z ijn
om konfrontaties met het publiek aan
te gaan , dat wi 1 zeggen dat er na ar
rui mte gezoch t wo rdt waa r in iede re
scenische architektuur moge l ijk i9; i n
geen geval een teater waar de
scenische verhoud ing pu bliek- spe ler al
onveranderbaar is .
een foyer , vergaderruimte en adm i ni stratieve ru imte, verwarmin~ en douches
zijn onontbeerlijk .
-

onze begroting
In komsten :
1)

rij kssubs idi e

330.000,-

Uitgaven:
1)

sa lari ssen

156.542,-

2) socia le en fi ska le

43. 283 ,-

last en (inkl . vakantietoeslag en pensioenprem ie)
3) ruimte-kosten

a . huur

gebou~

b. verwarm i ng
en

1i

15 . 000 . 10 . 000 ,-

cht

c . voorz ien ingen

10 . 000 ,35.000 ,-

De subsidie zou verleend moeten worden met
het oogmerk op research, zonder bepaalde
voorwaardën voor prodUkties vooraf.
Amsterdam, januari 1970
yolan de bert sch
marja kok
d·ari a mohr
shi r een s trooker
cas en.k 1aar
peter fabe r
jan joris lame r s
han s man in ' t ve l d
rense roya ar ds
ge rard thoo 1en
herman v i nck
helmert woudenbe rg

4) verzeke r ingen

5) materi aa 1

2 . 000 ,10 . 000,-

6) honoraria

a. begele idin g in train i ng

20 . 000, -

en ondenoek
b. begele i ding in toepas-

25 .000 ,-

sing training en onde rzoe k.
7 ) reiskosten

10.000,-

8) pub 1 i kat i es

3. 000 , -

9) stud iemater iaa l/dokumen-

2. 000 ,-

tatie.
10) organ isatie/administratie

10 . 500 ,-

11 ) onvoorzien

12 . 675 ,330 . 000 ,-

== =======
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het antwoord van
de minister
Op 30 j~I i 1970 ontvingen we een brief van
het Ministerie van C.R. M. waarin minister
Klompé ons mededeelde dat zij besloten
had om ons voor het seizoen 1971- 1972 een
r i j kssubsidie te verlenen , die gel i j k
zou zijn aan het door ons beg rootte
bedrag.
Hierbij werd ons ook bericht, dat er
uitzonderingsgewijs geen voonvaarden
zouden worden gesteld ten aanzien van
het aantaZ te speten voorsteZZingen, aZ
sprak men weZ de ve11Wachting uit, dat
wij de zichbare resultaten van het
onderzoek zo veeZ en gespreid mogelijk
zouden gaan tonen . Verder werd er de
aandacht op gevestigd , dat de subsidie
slechts voor één jaar werd toegekend
en dat een tweede jaar niet zonder meer
gehonoreerd zou kunnen worden . In een
volgende brief ste l de men aan de
subsidiering de volgende voorwaarden:
- dat de vereniging van ande re zijden
vo ldoende toezeggingen zou ontvangen om
tot een sluitende exploitatie te komen .
- dat WIJ het ministerie vo ldoende op de
hoogte zouden houden van de financiële
toestand door een maandelijkse
toezending van financiele overzichten
en kostenspecifikaties .
- dat wij er op moesten toezien de begroting niet te overschrijden .
- dat wij de daartoe aangewezen ambtenaren
medewerking zouden verlenen bij de
boekenkontrêles .
- dat salarissen en kostenve rgoedingen
goedkeu r ing van het Ministerie moeste n
verkrijgen.
dat er na afloop van het seizoen een
verslag zou worden gemaakt, waarin op
overz i chte 1 ij ke en ana 1yse rende wi .i ze
de verrrichtingen van het Werkteater
zouden worden geëvalueerd .
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HET WERKTEATER EN

HET WERKTEATER EN

de organisatie en
de administratie

de rapportage

de kas bijhouden - brieven tikken verslagen maken - stenci 1len - boekho udenvergaderen - sa lar issen uitrekenen
reke n ingen beta len - kontakt houden met
buitenstaanders enz . enz.
Al lemaa l dingen die ook moeten gebe uren.
In het beg in deden we het allemaal , maar
al s nel kom j e erachter dat een bepaa lde
struktuur noodzakelijk is om het
efficiënt te laten ver lopen zodat het in
het werkproces niet al te veel tijd inneemt.
we hebben in novembe r een DRIEMANSSCHAP
i ngeste ld, d.w.z. dat 3 leden van de
koöperatie gedurende 14 dagen de verantwoorde! ijkheid op zich nemen voo r het
organisatori ese en administra tieve ver loop.
Vanwege de kontinuieteit maakt Hans Man in
't veld iede re veerti en dagen deel uit van
3- manschappen , te rwi j l de andere twee
steeds wisselen, zodat iedereen regelmat ig
aan de beurt komt .
Tot de taken van het driemanschap behoren
o.a. het voo rbereiden van de wekelijkse
plenaire vergadering (punten verzamelen ,
agen da opstellen , 1 van de 3 is gespeks, le ider, notu len maken) .
het maken van de wekelijkse verslagen van
de diverse bezigheden , rooster opstel len ,
het schoonmaken rege len , afsp raken maken
met men sen van buiten , brieven schrijven
enz .
we v inden d it nog steeds een fijne procedure
iedereen bi ijft bij a l les bet rokken hetgeen
z ich toespitst in de 14 dagen dat je dr iemanschap bent .
gezien de frekwentie waarmee het Ministerie
finan c iële vers lagen wi 1 hebben en de
ingewikkeldheid van het geheel laten we ons
bij de boekhouding assiste ren door Jan van
de Be r g uit Soest.
omdat we tijdens trainin gen en projekten
al lemaal bezig z ijn e n het lastig is steeds
maar weer de te lefoon aan t e nemen verwijzen
we i n zo ' n geva l via een antwoordapparaat
naa r de boodschappendienst .·
Dhr. R. W. Bosch " beleidsmedewerker _a_tdel ing
Toneel" .is de waarnemer van het ministeri e
van C. R.M.

aan h.e t ministerie van CRM
aan de Raad voor de Kunst
aan iedereen d ie nauw bi j ons werk
·ken is.

betrok~

Het afgelopen jaar bra chten we WEKELIJKS
ve rs lag uit va~ a l onze act ivite iten" we
stuu r den de agendapunte n van de ve rgadering
en de daarbij beho rende notulen en een
roost er voo r de vo lgende· week.
MAANDELIJKS werd financ ieel · verslag uitgebracht . TWEEMAANDELIJKS maakte i eder l id
van de groep een eigen evaluatie v~rslag"
eerst bedoeld om daaruit een groepsverslag
samen te stellen voor de officiel e
instanties .
Omdat het heel jammer bleek te z ij n· de
hoogst persoonli j ke indru kk~n te vatten
i n een vee l g.loba ler en minder genuanceerd
groepsvers 1ag bes 1eten w.e de eerste keer
één ve r slag uit te kiezen. De t weede keer
bundelden we al Ie verslagen en voegden
daar de antwoorden op een enquête die
Tom Blokd i jk had gehouden , aan toe . Dit
was het ZWARTBOEK. De de r de keer
interviewden we e l kaa r over de diverse
onderwerpen en verzamelden zo ieders
indrukken in het GRIJSBOEK.
Dit JAARVERSLAG -is gemaakt op bas is van
a l deze verslagen .
HET WERKTEATE R EN

het geld
Bij het opste ll en van onze ee rste beg roting
zijn we van min ima le pedragen uitgegaan , we
wi l den z uinig gaan werken op dat ons .
onderzoek zo min mogel i jk zou gaan kosten .
Het is ons gelukt ~uim b in nen onze
begroti.ng te b lijven , zelfs posten di e
no rmaliter extra gesubsidieërd worden,
zoals loonmaatregelen en het op ons
.
toepassen van de nieuwe CAO voor toneel- _
kun s t enaars , een totaal bedrag van
44 . 000 gulden, kon in onze expl oitatie
wo rde n opgevangen .
.
Een toegezegde s ubsid ie van de gemee nt_e
Ams terdam voor extra verbouwin gskosten
hoeft vanwe ge het batig sa ldo niet
gehonoree rd t e worden .
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Los van de cijfers op de volgende bladzijde
eerst nog wat gegevens over onze
f inanciële huisho uding :
over de salar i ssen
Bij het opstellen van de begrotingspost
(o ktober 1 69) waren we uitgegaan van het
salaris wat iedereen toen bij de
gezelschappen c . q. vorig werkverband
verdiende .
We hebben over de salarissen veel gepraat,
omdat we er i n eerste instantie vanuit
gingen dat in onze situatie, waarin
iedereen het zelfde werk doet, ook
iedereen hetzelfde zou moeten verdienen .
We moesten na langdurige gesprekken tot
de konklusie komen dat dit een onhaalbar~
kaart is , omdat iedereen z ' n maats chappe1ijke omstandigheden en dus ook
financiële behoeften ve r schillend zijn .
Los van dit gegeven kwam van het Ministerie
de wens niet af te wijken van de
gangbare no rmen voor toneelspelers, hetgeen
voor ons weer aanleiding was te verzoeken
om dan ook de nieuwe salarisregeling en
t rendverbetering voor ons van toep assing
te verklaren en hie r dan ook extra
financiële middelen voor beschikbaar te
stellen . CRM reageerde hierop pos itie f
met de konditie dat we de gelden hie r voor
uit eigen middelen zouden opbrengen .
het gebouw .
We hebben de beschikk i ng over het pand
Kattengat 10 in Amsterdam, een uniek

gebouw in het hartje van de stad. Voor
september 1970 een vervallen voormalige
textie lf abriek , omgetoverd tot een
prachtige werkruimte .
De konsekwenties waren een hogere huur en
hoge re verbouwingskosten dan voorzien
waren op de begroting.
In verband met een langdurig kont ra kt dat
we moesten sluiten, vonden we de gemeente
Amste r dam bereid dit kontrakt van ons over
te nemen op het moment dat we ons werk
zouden beëindigen .
Post begeleiding in train ing en onderzoek.
Hiervan hebben we betaald de zanglesse n,
akrobatiek- yoga- en judolessen en de
and r agoog die ons begeleidde .
Wat betreft de post toepassing in t rain i ng
en onderzoek hebben we veel u itgaven die
hieronder zouden kunnen vallen geboekt op
beroepskosten en investeringen projekten.
In het algemeen hebben we allemaa l
geprobeerd een zo groot mogelijk inzicht
te kr ij gen en te houden in on ze eigen
financ iën .
Bij toerbeurt beheerden we de kas, we
hebben een boekhoudsysteem opgezet waardoor
we de financiële mogelijkheden en onmoge1ijkhede n snel kunnen ove rz ien en op
ve rzoek van het ministerie maken we
maandelijkse financiële overzichten .
Een bezoek van de Rijksaccountantsdienst
in mei leverde geen enkel prob leem op .

kronologie
November 1969
: eerste kontakten met
het ministerie en de minister.
januari 1970
: definitieve werknota
20 februar i 1970: passere n oprichtingsakte en statuten.
29 j u li 1970
: datering histori sche
br ief met toezegg in g subsidie
ministerie C.R . M.
maand augustus : in Amsterdam en omgeving op zoek naar ruimte.
septembe r 1970
's ochtends: trainingen en improvi saties in Paradiso of universiteits teater .
' s middags : voorbereiding
o rgani satori~che op zet .
georganiseerd zoeken naar ru i mte 32 moge! i jkheden ge ïnventariseerd op 30 septembe r wordt huurkontrakt
getekend voor de du ur van 5 jaar
in dit verband hadden we
medewerking/garantie verkregen van
de gemeente Amste rdam)
oktober 1970
1 t/m 7: 's ochtends: trainen en
improviseren
1 s middags
en 's avonds
verbouwen .
7 t/m 16:werk wordt stopgezet om
verbouwing te voltooien.
vanaf 19 oktober:
normaal werkrooster
diverse soorten trainingen
improvisaties gericht op
kennismaking
ieder 1id leidt om beurt en
de training e n/o f improvisaties gedurende één uur
per dag (= eigen uurtjes)
november- december:
- training gestruktureerd (in
rooster)
groepstraining ingebouwd in
rooster
2 projekten :
dromenprojekt: yolande-dariamarja-jan jori s -cas - hans
waarheidsprojekt: s hireen -rensehelmert- peter-herman
vanaf 20 november om de twee
weken op vrijdagavond voorstel 1ing
in paradiso met "parad iso- act)
van 23 december tot 3 januari:
gezamenlijke vakantie in Frankrijk

januari - f ebruari - maart
in januari gaan we door met werken
aan de twee projekten . na i n de
eerste 2 weken de organisatie van
het rooster te hebben bekeken, het
"zwartboek" te hebben samengesteld
en de verbouwing van het ate l ier
te hebben voltooid .
eind januari worden waarheids- en
dromenprojekt afgerond en aa n
elkaar getoond.
begin februar i : hele groep gaat
werken aan Lucifer van Vondel wat
begin maart overgaat in tema:
aangepast - on aangepas t .
vanaf 5 februari starten we de
weke 1 ij kse spe 1 1es op de
Amsterdamse Montessor ischool .
10 maart
16 Il
konfrontat i es waarhe ids 20 "
projekt
24 Il
25 Il
vanaf 22 maart één keer per week
werken aan residentieorkest- act
apri 1 en mei doorwerken op
"aangepast - onaangepast":
spec i aa 1 "het gez i n"
vanaf 26 apri 1 res ident i e- act vast
onderdeel van het rooster
20 apr i 1 konfrontaties "aangepastIl
onaange pas t "
22
Il
a lternat ieve di enst
25
"Eenz aamhe id"
uitvoer in g resident ie-act
15 mei
Congresgebouw Den Haag
aangepast - onaangepast :
19 mei
Trapkes Breda
Viet nam-avond Ti !bu rg
22 mei
aangepast - onaangepast
26 mei
voor etaleurs ,uit Bergen
Vietnamavond Enschede
27 mei
van

juni tot 4 juli : Vakantie

van 4 tot 10/ 7 voorbere i dingen
zomerp 1ann i ng
van 11/7 tot eind augustus:
zome rplann ing ;optreden op straat gespreid
doo r Nede l and
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ru.bricering
HET WAARHEIDSPROJEKT
Vi j f leden yan dè groep hebb_en met elkaar
het waarhèidsprojekt ontwi kkeld . Ze gingen
uit van een schema dat al Ie mogelijkheden
openliet voor improvisaties. Het verliep
als volgt: één begon, een ~weede kwam
erbij, er ontwikkelde zich een soort
machtsstrijd onde rlin g. Dan kwam er een
derde bij en ve r k laarden de andere twee
zich "s olidair met elkaar tegenover hem .
Wannèer op deze manier al Ie vijf in het
spe 1 betrokken waren begon de af braak :
vie r spanden samen tegen één, deze werd
gel ikwideerd, dan spanden er drie samen
tegen één, enz. net zolang tot er één over
was die zichze lf uitschakelde. Het tema
was oo rspronkè l ijk een POLITIEK CIRCUS.

HET DROMENPROJEKT
Tegelijk met het waarheidsproj ekt, ontwikkelde de ander~ helft van de groep het
dromenprojekt'. _Dit ging uit van sterk
persoon! ijke ervaringen en onderbewuste
impul sen en gedachten.
De resultaten daarvan , die moeilijk te
vatten bleken in één geheel, zijn
toege~ast op een b~staande tekst uit de
1 i teratu ur, PELLEAS EN MELISANDE van
Maurice Maeterl i nck.
'

HET LUCIFERPROJEKT
We gingen uit va~ het stuk van Vondel,
niet met de bedoeling het integraal te
spe 1 en, maar om er tema 1 s uit :te 'I i chten
~ie voor ons relevant waren. W
e begonnen
met groepsimprovisàties rond de reis van
Apol li on naar de aarde , het begin van het
stuk. Paral le l hieraan werkten we in
kleine groepjes aan de volgende scènes.
Later hebben we met opdrachten van het
driemans~hap, dat toen het projekt leidde ,
geprobeer.ct. de i n_houd en het verloop van · ·'
ele scène·s d i reet in ei gent ij dse bee 1·den
bm te zetten ·.
Het tema dat steeds terugkwam was de
strijd tussen de engelen en de duivels~
tussen de AANGEPASTEN en de ONAANGEPASTEN.
D"a t temà hebben we tens 1 otte uit het stuk
gel ic~~ en daar hebben we in de hele
groep aan gewerkt .

HET ZOMERPROJ EKT , .
In de ·rnaanden juli en augustus w•rkten we
aan een aantal korte progamma's, die we op
zoveel mogelijk plaatsen aan een uiteenlopend publiek hebben laten zien. We deden
dit op een zeiltje en op een uitklapbaar
podium dat we op een vrachtauto gemonteerd
hadden. Het doel daarvan was vooral door
een onverwachts optreden de reakties en
de -betrokkenheid van het publ.iek te
peilen en onze ei·gen reakties in zulke
di rekte omstan:di-gheden te leren kennen.

De vier bovenstaande projekten worden
uitgebreid behandetd in het verstag naar
aanleiding van dë werknota.

DE "KONCERTEN" ·
Ongeveer ·eens in de maand gaf ieder lid
van de groep een solo uitvoering voor de
anderen van een "act" die hij strikt
individueel had gemaakt.
Deze " koncerten" zijn door bijna ·iedereen
van ons als zeer zinvo·I erva re n.
Ze zijn ontstaan omdat tegenover ·het
werken in de groep (waarin ieder zich,
vooral in· ~et begin, ondergeschikt maak~
aan de ander, wat een verv l~kkende
werking heeft) een INDIVIDUELE AK!I'IVITEIT
gewenst was.
Dat was een ge lukkige gedachte .
Het gaf de toeschou~erd (de andere elf)
de ge legenheid de speler los van de
anderen te "zien" en te leren kennen. Het
bleek dàt de spel er, noodgedwongen op
zichzelf teruggebracht, kwam tot een
àutentieke, afgeronde inzet, die leidde
tot mèoie, enge , spannende, onthu l lende,
pijnlijke , · ontroerende en altijd op z 'n
min·s ·t ' " levende" konfrontaties.
Je zag duidei"ijke èn persoon! (jke stijle·niedereen _gaf; middels deze koncerten,
uitï°ng aan z ijn ii:iteressen- 1 iet ·zien wat
·hij p~ur · i~d1vidueel ~ou. Ze hebben een
gr:ote hoèveelhèid materiaal opge lev'e rd
dat jammer genoeg nooit verder is gebruikt.
We hebben deze koncerten na een half jaar
-al·ternatief gesteld. Dit vo_nd zijn oorzaak
l·n het feit dat we enerzijds met tevee 1
dingen te~~I ijk ·bezig waren en anderzijds
binn~n ~e projekten de ihdividuele ·
i nb re hg van ze 1 fsprekender en groter was
~eworden. In princi~e ken iedereen nog
steeds als hij dat wou een kon cert aan de
anderen . l aten zien, maar in "de prakt ijk
gebeurde dat nooit omdat er doodeenvoudig
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door ons progamma geen tijd voor overbleef.
Af en toe hoor je nog eens de hoop
uitspreken dat ze weer zullen worden
ingevoerd.

PARADI SO
Praktisch gedurende het hele seizoen hebben
we om de veertien dagen een voorstel llng
gegeven in Paradiso. Het waren korte
afleveringen waarvan de vorm steeds weer
herkenbaar moest zijn voor de toeschouwers .
We bedaahten en vertoonden de volgende
acts:
1. Baby's vermoorden hun oppas.
(20 november)

Baby's in luiers, met hui lende babymaskers
en één lachende. Vader en moeder in
tenniskleding, gaan uit. Oppas komt met
heel groot masker op. Baby's tergen de
oppas met hun gekrijs, vrijen haar op en
vermoorden haar door haar hoofd eraf te
schroeven.
2. Baby's vermoorden S int en Piet.
( 4 december)
Zelfde entree van baby ' s en ouders . Sint en
Piet delen pakjes uit . De Baby's zijn n iet
tevreden en vermoorden het duo onder een
laken. Sint en Piet komen naakt te voorschijn.
Sint, met doodskop, z ingt een 1 ied .
3 . Baby ' s en de geboorte van Cristus.
(18 december)
Moeder Madonna wordt door vader opgetuigd
met kerstartike len. Moeder wordt bevruc ht
door de enge l. Tussen haar dijen ontrolt
zich een plastic tube, waaruit met veel
bloed de Cr i stus tevoorschijn komt.
Tijdens de baring komen de baby's met
. monstermaskers op. Cristus bevrijdt ze
van hun masker. De baby-gezichten zitten
eronder. Als dank nagelen ze hem aan het
kruis.
4. Baby's met tamboe r ijnen .
( 22 januari)
De baby's . brengen een sul lig nummer met
eenvoudige bewegingspatronen en tamboerijnspel. Eén kan de spanning niet meer
aan en stort zich In een solo . De anderen
ontladen hun agressie tenslotte door door
de tamboerijn te stoten .
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5. Jungle- environment.
(5 februari)
Deze act vindt vanwege het environment
in Paradiso niet op het t oneel plaats
maar op blok ke n midden i n de zaal.
Panter badk led ij en geschminkte gezichten.
Associatie ve reeks improv isaties met
. Tarzan en J ane, afbraak- nummer , smartlap ,
dansende l nboorl ingen , wilde dieren die
neergesto ken worden . Het eindigt in een
rondleiding door Paradiso door een
Belgische onderwijzer .
6. Boksact.
(19 feb ruari)
Boksrin·g met scheidsrechte rs . Gemaskerd
publ lek in societykleding der jaren 60.
In de ri ng een jongen en een meisje . Z~
putten z ich ronde na ronde uit. Als zij
weigeren hun rol len verder te spelen en
hun maskers afgooien wo rden er door het
pµbl iek san kties uitgeoefend .
Later wo rden zij , door het publiek gedwongen, in de echt verbon den.
7. Dekolonisat ie-act .
(12 maart )
Grote blanke vrouw, die bananen eet,
loopt een cirke l om een wit papieren
scherm gevolgd door kle urli ngen me t zwa re
bepakking . De k leu r lingen zijn gek leed
in jute za kken met f i r manamen erop .
Iemand houdt te ksten op en laar ze
vallen, zoals Bob Dy lan in Oo ' nt look
back. Bij iedere rondgang bez wijkt een
zwarte en krui pt on der de rokken van de
vrouw. De vo lgende neemt zij n bepakking
erbij. Wan neer al Ie zwarten onder de
rokken zi t ten e n die tot monste rach t ige
proporties is uitgedijd, is er nog een
zwartje over die onder al Ie bagage
tineensto rt. De vrouw treedt door het
papieren sc herm en t i lt haar rokken op:
al Ie zwart j es zingen Sarie Marij s met een
eenvoudige choreografie .
8. De theevisite.
(26 maart)
Ve rjaarsv isite van dames (travestie~n) met
gebak, eindigt in een goo i en smijtpartij.
Op muziek van Victor Sy lveste r .
·
9. Kleine Nemo in Dromenland .
(24 apri 1 )
Nemo wordt naar bed gebracht door moeder.
Hij droomt van een ope ratie . Uit z ijn

speelgoedkist komen drie broeders in
operatiekleding die akrobatiekstanden
maken, drie zusters die een gei 1 dansje
doen, vele enge werktuigen, en tens ·lotte
de arts met draculatanden. Ze zitten Nemq
achterna, grijpen -hem, plaatsen hem op de
operatie-tafel -. De zuster haalt zijn.
banaantje tevoorschijn en pelt het. Als
het mes omlaag zoeft wor_d t Nerro wakker.

De tweede keer ging de dienst over het
Pinksterfeest. Ui't .enthous i asme over de
eerste keer namen we de uitnodiging aan.
Op de middag zelf bleek echter dat
tijdens de dienst sterk werd vastgehouden
aan het b i jbelse gegeven en dat de
beweegredenen waa_r6m ze ons gevraagd
hadden te komen erg onduidelijk bleven.
We hebben de middag bijgewoond en vonden
geen aanleiding op te treden.

10. Kleine Nemo

(2l°mei) .
Zelfde entree. Uit de kist komt nu ·een geest
die onder oosterse muziek verscheidene
haremdames (travestie~n) voor tovert. Deze
doen een korte solo, gaan dan aan
huishoudelijk werk. Als ze er af lemaaf zijn,
gaan ze verlei del ijk om Nemo cirkelen, die
ze uiteinde! ijk ontmaskert door pruiken,
broeken en sluiers ·af te rukken.

ALTERNATIEVE DIENSTEN IN HAARLEM
In de Jacobskerk in Haarlem hebben we
meegewerkt aan een alternatieve dienst met
als on derwerp: EENZAAMHEID.
Na een_ bandopname van Melanie en na enkele
sprekers deden wij een improvisatie over
een alleenwonende vrouw die zo bang was
voor de eenzaamheid dat ze vlucht in
af lerlei onnuttige bezig~eden en lawaai
ma·a kt uit a·ngst voor de stilte. De_ d_ingen
om haar heen komen tot leven: . de klok, de
oude crapaud ~a~ r ze als klei -n meisje in
uithui Id~, de bruids foto van haar ouders.
Ze roepen haar ter verantwoording e n geven
haar de schuld van haar eigen mis lukte
leven. Door de uite inde! ijke konfrontatie
met haar buurman en een _maatschappel ij.k
werkster wordt haar situatie zo hopeloos
dat er geen ui tweg·-meer rroge 1ijk is.
Hierna was het pa uze met diskussie van het
pub l le k. Daarbij b i eek dat het begrip
een zaamheid zoveel aanleiding gaf _t ot
misverstanden en veelsoortige in "!-e rpreta.t i es, b.v. : de ene mens heeft hé recht
niet zich eenzaam t e voelen eri de ande re
wel,- als je in God gelooft kan je niet
eenzaam zijn. : . eni. dat dit ons direkte
aanleiding gaf tot het vo lgende. We nam~n
d.e diskussie over en lieten al Ie facetten
_die net in het gesprek ter sprake waren
gekomen aan . bod komen, ieder vanui_t zij~
eigen rrotieven, zodat er iets heel echt&
en actueels ontstond waar we zelf een
beetje verbaas d over stonden.

OE- -SPELLESSEN OP DE AMSTERDAMSE
--MONTESSOR
rSCHOOL.
.
In de periode van januar i-juni 1971.
Het voorstel hiervoor kwam van Peter· en
Shire~n, die al een jaar lang op deze
schoo 1 bezig waren met faku 1tat.i eve
spel le~sen op de vrije zaterdagochtenden
waaraan zo'n dertig kinderen deelnamen~
Ze brachten het in de groep omdat ze
vonden dat, wilden we ooit voor of met
kinderen gaan spelen, we dbor middel van
wekelijkse spel fessen een inzicht zouden
kunnen krijgen in de reaktiepatronen c.q.
spelstrukturen van de kinderen.
·
Het gezamenlijk op eenzelfde tijdstip en
school : fes geven zou tevens een mogelijkheid scheppen voor het uitwisselen van
ervaringen. Tot dan hadden ~e, behalve
Peter, Shireen en Herman, geen enkele
e rvaring in het geven van fessen
dramatische vorming aan kinderen van
lagere scholen.
In het algemeen waren we het er over eens
dat we het wilden doen, natuurlijk vanuit
een bepaalde onze kerheid, met de afspraak
dat we wekelijks onze ervaringen zouden
uitwi sse len en we ook frekwent kontakt
zouden houden met de leerkrachten.
Gezien het feit dat- er al kontakt was met
deze Montessorischool en kontakt met- en
toestemm ing voor gemeentelijke Lagere
scholen wel een tijdje zou duren, besloten we ons experiment t och op deze
schoo l te houden. We zijn ons vanaf het
begin ervan bewust geweest dat dit zeker
geen gemiddelde lagere schoof is, maar
dat er zeker ande re specifieke problemen
zouden zijn.
Het kontakt met de s chool verliep heef
goe d, alhoewel er wat skepsis was door
een expe riment van twee leert Ingen van _de
tonee :3chool, die al eerde r een aantal
maanden in een klas hadden !es gegeven
en wa e r een ~f te anti-autoritaire houding
t ot gebroken armen had geleid.
We had den twee keer kontakt met de
ouders die zi ch unani em achter dit
voors t e l schaa rden.
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In de voorbereidingsperiode lazen we Peter
Slade en we luisterden naar de ervaringen
van Jan van Galen, die met een experiment
bezig is op Haarlemse lagere scholen, en
Rien Sprenger, stafdocent op de Akademie
voor expressie in Woord en Gebaar in
Utrecht. We hadden twee maal een voorbereidend gesprek met de leerkrachten.
Shireen, Peter en Hans hadden al Ie drie
een aparte groep, terwijl de anderen met
z'n tweeën in een klas spel les gaven.
Om een indruk te krijgen van het verloop
van de lessen werd aan het eind van de
periode een enquête gehouden onder
"lesgevers" e n "leerkrachten", waaruit een
aantal specif ieke punten naar voren zijn
gekomen"
Het type school heeft met zich meegebracht
dat we hier te maken kregen met vrije
maar sterk ind iv idueel gerichte kinderen,
die het moei 1 ijk konden opbrengen naar
elkaar te luisteren of te kijken.
De groepen waren al Ie vrij groot, 30-35
kinderen , de spel lessen moesten plaats
vinden in het k laslokaal. Voordeel:
eigen , vertrouwde werkruimte, nadeel:
te kleine ruimte.
Gezien de grootte van de groepen was het
moei 1 ijk om in één uur per week werkelijk
aandacht te besteden aan de "moei 1 ijke"
kinderen.
De eigen leerkrachten waren bi ij met hun
observatie van de kinderen tijdens de
lessen. Ze hebben ervaren dat de kinderen
zich veel vrijer gaan gedragen .
In de meeste gevallen waren er geen
problemen bij de. overgang van de spel les
naar de gewone les.
De weke 1 ij kse eva 1 uat·i e in onze groep
leverde voldoende nieuwe inzichten op om
verder te gaan, maar in het algemeen
vonden we, dat als we de lessen dit seizoen
zouden kontinue ren, we nog dieper op de
problematiek zouden willen ingaan,
we kleinere groepen zouden wi 1 len hebben
en we zouden trachten de leerkrachten bij
het geheel in te schakelen.
·
Wij wijzen u op een artikel, uit "samensahoUng" van de heer van Eed.en, dat in de
bijl-age: Reacties van buitenstaanders is
opgenomen.
VOLKSHOGESCHOOL IN BERGEN
Oorspronkelijk hadden v i jf mensen van het
werkteater toegezegd om in de maand
a ugustus een WORKSHOP te geven aan de
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volkshogeschool i n Bergen. Deze periode
leek toen in de vakantie te vallen.
Toen omwi 11 e "van het zomerproje kt ónze
vakantie in eeh andere maand .v ie 1, ·ontstond
het idee om de works.hop· met a 1 1e 1eden van
het werkteater a ls gezamenlijk projekt te
gaan doen. Er werden vi j f groepen kursisten
qevormd, die oi::>.st i mu 1PP.rd WP.rr! ~ r do0 r c!P
vijf mensen die zich daar oorspronkelijk
voor hadden opgegeven en daarbij voegde
zich een zesde groep, bestaande uit reden
van het we r kteater. Al Ie groepen namen
a ls ui t gangspunt RICHARD III van
Shakespeare , verdiepten zich in het stuk
en werkten ieder naar eigen inzicht een
zesde dee l van de tekst uit . Na één week
werden de werkstukken getoond aan elkaar
en 's avonds aan een publ iek van andere
belangstel lenden. Voor de leden van het
werkteater was het een goede ervaring
elkaars ma ni er van werken op deze manier
te 1eren kennen .
HET RESIDENTIEORKEST
De act die we hebben gemaakt voor de
muziek van BERIG is ontstaan na een
"brainstorm". Al les wat ieder zei werd ·
opgetekend en de volgen~e dag brachten
Petér en Herman daar 1 ijn in~ Zij namen
tevens de o rgan i satorische 'en
technische leiding.
Er waren t ien klowns i n wi t te overal Is
en er was een levensgrote stoel.
De ontw ikke 1 i ngen die toen· vo 1 gden,
ondersteund door de muziek, waren in
grote lijnen als volgt:
- opkomen van de klowns met ieder een
·s pèe 1 goedje.
onthul 1 ing van de stoel door een groot
wit laken weg te trekken.
- Song van Catthy Berberian , d ie op de .
stoe l zit , ·de klowns komen bewonderend
d i ch te rb i j .
- het opsieren van de stoel met verf. Om
hoog bij de stoel te kunnen komen
maakten we gebruik van akrobatienummers.
- De stoel is k l aar, algemene bewon deri ng.
Dan ontstaat er een spanning , de k lowns
richten zich op elkaar: wie gaat er het
eerst naar toe? Langzaam- doen ze
allemaal een stap in die richting ,
schoksgewijs , steeds ontstaan er even
tableaux.
Dan volgen daaruit twee- aan twee gevechten om boven op de stoel te mogen.
- 1edereen zit nu op de stoe·I, trots
op zijn Verkregen positie . Een komt op

-
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het idee nog hoger te kunnen en steekt
zijn hand omhoog. De anderen volgen.
Er volgt een moment van algehele
herkenning en begroeting. Ze geven
elkaar een hand uit solidariteit bij het handen schudden wordt steeds
één van de twee van de stoel gegooid.
Nu vormen zich twee partijen. Mensen op
de stoel en mensen on der de stoel.
Er ontstaat een situatie van oorlog.
Mensen onder de stoel wi 1len er weer
op, mensen op de stqel wi 1 len hun
plekje houden.
De aggressie richt zich eerst op
elkaar, slaat dan ineens over op een
algehele aggressie die zich gezamenlijk
r i c~ ;. p Je s toe 1
Oe stoel wordt volkomen vernietigd ,
lappen, veren, stukken hout vl iegen
door de lucht.
Na de algehele destruktie z ingt Cathy
een 1ied : Autostrada.
Ze zoekt tussen de 1i jken naar een
bekende .
Dan volgt een zinloze poging tot herstel ,
een poging de stoel te restaureren .
De enige moge 1ij khe id b 1ijkt te z ijn
opnieuw het eigen speelgoedje te
bemachtigen en daa rmee te proberen te
ontsnappen .

HET BEETHOVEN PROJEKT

"DE AVONDUREN VON BEETHOVEN": een beeldroman van John Murat, Hugoké en Rens<'
Royaards , met variaties op tema's van
Beethoven, bedacht door Louis Andriessen,
en uitgevoerd door hem en Diederik
Wagenaar.
Het idee werd als synopsis in juni 1 70 aan
de NCRV aangeboden.
In januari ·'71 werd het a ls filmscript
uitgewerkt en medio september 1 7 1 kon het
op ampex worden vastgelegd . Het verhaal
over Beethoven speelt zich af in een kamer
met een val s of overdreven perspekt i ef ,
zoals je dat op middeleeuwse sch ilderijen
ziet en waardoor een figuur met enke le
passen naar de diepte zeer sne l groeit
ten opzichte van de a fmetingen van de
kamer en omgekeerd . Er is voortdurend
s prake van één en dezelfde kamerainstel 1ing,
die het totale inter ie ur enkadreert .
De geschiedenis van Beethoven spee lt z i ch
in drieënde rtig scènes af : een dramatische
handelin g wordt zodra hij e ks pl ic iet genoeg
i s , afqebroken en gevo lgd doo r een totaal

andere. Zoa ls je in een str ipverhaal van
het ene plaatje naar het andere gaat en de
tussen! iggende handel ingen ze lf invu lt.
De figuren zijn zeer clichématig , grotesk
bewegend en grotesk gek leed. De avonduren
worden bepaald door het kompone ren van
Beeth oven , voortdurend gestoord door
eksponenten van zijn/onze maatsc happij
(werkvrouw, fang ir ls, Napoleon,
SS-off ic ier enz.). De wanhopige onstuimigheid van Beethoven eskaleert naar een
totale destrukt ie.
Dertig augustus 1 71 begonnen we te
repeteren, nadat bijna al Ie technische
voorbereid ingen (geluidsbanden, beeldtru kages, 1ichteffekten enz.) waren voltooid.
Het was de eerste keer dat we met een
kompleet uitgewerkt plan, dat niet als
zodanig binnen de groep was ontstaan,
werden gekonfronteerd,
De eerste week van sep t ember hebben we
ons nog nauwe! ijks gefixeerd op rollen.
We werkten vooral aan het strip- of
cartoonmatige. Per dag le i dde s t eeds een
ander 1id van 'de groep de oefeningen of
improvisaties van het projekt en legde steeds een ander een stat ement af over
Beethoven in d_e vorm die hij ze 1f verkoos.
In de tweede week richtten we ons vooral
op de in het script uitgewerkte situaties en rollen . De ontwikkeling van
de ee rste week werd nu doorgezet . We bleken toch naar een resu ltaat te moeten
werken met al Ie voor- en nade li ge ervaringen van dien .
HET KINDERTEATER HAARLEM .
Peter, Rense en Marja heb ben in de pe r iode van 20 februari tot 23 mei iedere zaterdagochtend gewerkt met een groep van
ongeveer vijfentwintig kinderen, in
leeftijd variërend van zes tot veertien
jaar, in de Toneelschuur in Haarlem.
Hun uitgangspunt was zoveel moge ! ijk van
de kinderen zelf uit te gaan, en hen middelen te geven hun eigen ideeên en fan tasi e vorm te geven . Ze deden daartoe
simpe le oefe n ingen . Het werkte goed omdat de kinderen het gevoe l hadden dat
er voor ieder idee van hun ruimte was
en dat al les mogelijk en uitvoerbaar
was . Het resulteerde in een door de kinderen ze lf ontworpen en uitgevoerde
voorste 11i ng van "het 1e ven van keizer
Nero", die met veel p lez ier gespee ld
werd voo r ouders , vriendjes en vriendinnetjes op 22 me i .
13

DE VAKANTIE IN FRANKRIJK.
De kerstvakantie van 21 deaerriber 1 70
tot 4 januari '71 brachten we gezamenlijk d.oor i n Frankrijk. Dit was moge lijk,
d.oordat de familie van Slooten hun huis
in Les Couès, Basses Alpes, ter beschikking stelde.
We gingen erheen met vrow.ven, vrienden
en kinder en, leefden er tien dagen,
kookten, deden spelletjes, zaagden hout,
boiavden hutten beneden bij de rivier,
wandelden, aten, lazen de kinderen voor
en sneeiavden in .

ten overvloede: al Ie reis- en andere kosten hebben
we uit eigen zak bet aald !
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Na drie-en-een-halve
maand werken was het samenzijn met elkaar buiten de sfeer van projekten, vergaderingen enz . een plezierige en zinvol Ze ervaring.

jaarverslag
Laten we voor op stellen dat ons onderzoek na:LMelijks als "wetenschappelijk 11
kan aangemerkt wor den. In onze werknota
noemen we het een praktisch onder zoek .
We hebben een grote hoeveelheid van de
best aande en vermoede mogelijkheden om
het spelen te vergemakkelijken en om
het inhoud en karakter karakter te geven
aan de praktijk getoetst.

A. HET DOORBREKEN VAN IEDERS GEKONDl TIONEERDE REFLEXEN, TRUUKS , ROUT INE ,
CL ICHES , DOOR EEN ZOEKEN NAAR IEDERS
AUTENTICITEIT DOOR MIDDEL VAN :
1. Fysieke training , ver r uiming van de
1 ichamel

ijke mogelijkheden.

Aan vanke l ijk hebben we getrain d on der
le i ding van dr ie groeps leden die zich
in het ve rleden het meest met training
hebben beziggehouden en ook ervaring
hadden in het geven van trainingslessen .
Dr ie benadr ingswijzen en een grote hoeveelheid oefeningen werden uitgeprobeerd ,
zonde r dat e r tijd was om er diepgaan d
op in te gaan . Het was een soort kennismaking en een goede en zinvol Ie verkenningspe r iode .
Na twee maandeh kwam uit de groep de behoe f te naar voren om de training binnen
een vast raam te plaatsen :
Het werd dagelijk s :
- 5 mi n. warming- up
-1 5 min . konditietra i n ing
- 20 min. indiv i duele tra i ning
- 20 min. groepstraining
- 30 min . trai n ing in taal/muziek en
direkt omzettingsvermogen.
Ook binnen dit schema was er van een
doe lgericht t rain i ngspakket nog geen
sprake . Als t i jdsindeling en rubricering
van de onderdelen van een mogelijke
training werkte het echter uitstekend.
De drie trainingsvoormannen lei dde n elk
op hun beurt gedurende één week en iedereen had dus de mogelijkheid de kennismaking te verdiepen .
Het was een verb et e ring maa r er was nog
gee n ke uze gemaakt t.a.v . een bepaa lde
benader ing van een training of van een
bepaa l de reeks oefeningen in relatie tot

e lkaar, zodat we zouden kunnen nagaan hoe
e n in welke mate, zo iets inv loed heeft op
het we r k. Daarom is e r na die pe r iode
gekozen voo r t ra i ni ng in groepjes van 4
op basis van eigen affiniteit met een
trainingsbena der i ng of met oefen i ngen ,
om er zodoende intensiever mee bezig t e
kunne n z ijn . Deze groepjes werkte n met
een sti mu lator, die ook persoon ! ijke
ko rrekti e s zou kunnen toepassen .
Hoewel de meesten van ons deze per iode
a ls prettig en zeer effic ient e rvaarden
zijn we van mening dat we noch het rooster
noch de groepjes met stimulator optimaal
hebben kunnen uitp roberen .
Doordat we s teeds vaker "kon frontat ies"
aangingen naar bu iten t oe , bes lot en we
een eigen individuele tra i ni ng te zoeken aan de hand van al Ie oefeningen die
we hadden leren kennen. Hier in zi t natuur! ijk wel het gevaar dat je sti 1
bi ijft staan bij je e igen grenzen .
Misschien valt uit al het voorgaande
te konkluderen dat het goed zou zijn een
vaste t raining uit te denken, gewoon als
keuzepakket, en die optimaal uit te diepen en te toetsen op zijn werking. De
toegepaste train ingen hebben ni et al leen
onze 1ichamel ij ke mogelijkheden verruimd maar tevens invloed gehad in de z in
van bewustzijnsvergroting . De vr i jmakende
werking die train i ng op de psyche heeft ,
is van het a l le r grootste belang voo r
het werken in groepsverband .
Er rest ons nog te onderzoeken in hoeverre wij straks in staat zullen zijn deze
"ervaringen" op anderen over te dragen.

TRAININGEN VAN BUITENAF GELEID.
In de maanden oktober, november, december
hadden we KARATE/JUDOLESSEN van Jon
Bluming . Het doel was om a ls groep te
werken binnen een bepaalde doelge richte
di sc ipline (zelfbeheersing- akkuraathe i d)
en om bepaalde ro l- en va ltechnieken te
le ren . Als aanvul 1ing op onze eigen
trainingen was het misschien wel verhel derend, maar de "harde " menta 1i te i t achter de kara t esport leek ons binnen ons
werk minder geschikt . Na dr ie maanden
stopten we er mee .
Vervo lgens besloten we AKROBATIEKLESSEN
te nemen . We vonden h ie rvoor een ste l
goede pe dagogen : De Comobrothers uit
Haarlem . Akrobatiek is een groepstraining
die de hoogste e i sen stelt aan samen-
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werking en aan wederzijds vertrouwen. Het
bleek dan ook een goede ke uze en aan het
e i nd van het jaar besloten we eensgezind
deze lessen te kontin uëre n. We moet e n
echter oppassen dat de nadruk niet tevee I gaat vallen op het maken van truuks ,
waardoor de aandacht voor indiv iduë n i n
de groep op de achterg rond raakt .
De in de tussent i jd gestarte YOGALESSEN
onder le iding van mevrouw J.RijksBoulogne uit Scheveningen we rkten zeer
rustgevend i n ons o~e rvo l Ie en vooral
psychisch vermoe iende programma . Het
doel van de lessen was: verscherping van
de konsentratie en op doelmatig ademgebruik gerichtte t r aini ng . (Dit in overleg met Ju l ia Co l pa , onze zangpedagoge)

2 . Stemtraining .
Dit onderdeel van de voorgenomen
trainingen is slechts op één mani er metod isch aangepakt namelijk in de ZANGLESSEN van Jul ia Col pa . Deze lessen
waren voo r de meesten van ons een openbaring , iedereen wi 1 er mee doo r gaan en
er meer aandacht aan besteden .
Zowel op het gebied van stemvorming als
van stemp laatsing werden mogelijkh ede n
ontdekt die ook doorwerken in het stemgebruik bij improvisaties .
Behalve de stemtraining is ook yoga een
bijdrage tot bewuster gebruik van de
ademhaling.

3. Training van reakties - impulsenf 1eks i bi 1i t e i t.
Al Ie di ngen waaraa n we vorig jaar gewerkt
hebben waren gericht op het doorbreken
van gekonditioneerde reakties - het vrij maken en omzetten van impulsen - en het
vergroten van de flek sib i 1iteit van het
individu en van de groep in SPEL.
We hebben daar in elk onderdeel van het
werk op een andere manier aan gewerkt: in
de groepstrain i ng , in de tra in ing met de
elementen van Peter , in het dromenprojekt ,
i n het waarheidsprojekt, in Pa r ad i so , i n
de oe fen i ngen gericht op direkt omzettingsvermogen , in de kri ngoefeningen , bij
het p rojekt aangepast- on aa ngepast e nz .
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In elk van deze onderdelen werden r eakties
naar vo ren gehaald , werden i mpulsen gebruikt en omgezet en wer d de geeste l ijke
en 1ichame l ijke f leksibi 1iteit geoe f end.

Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven te
improviseren rond ieder denkbaar gegeven
zonder waardeoordelen vooraf.
4. Me ntale tra i ning .
Vanzel fsp rekend is elke fysieke training
ook een mentale tra i ning .
Telkens merk je dat een fysiek "warmmaken"
tegelijkertijd een geestelijke bereidheid
oproept . Door je spelende 1 ichaam" wordt
het door dagelijkse beslommeringen bepaalde denken uitgewist en maakt plaats
voor associaties en fantasien .
We vermoeden dat we een training kunnen
vinden op het lichamelijke en het mentale vlak die direkt betrekking heeft
op ons werk in de projekten.
Tot mentale t rain i ng rêkenen wi j ook:
- die kant van de akrobatiek d ie voora l
beroep doet op de verantwoord e ! ijkheid
van de één voor de ander . Eén moment
van onacht zaamh eid kan katastrofale
gevo lgen hebben. Verder de absolute
vereiste voor het beoefenen van akrobatiek " dat je slechts a ls aanvu l 1ing
van de ander tot iets kan komen" .
dat deel van de yoga dat je laat
on t dekken een we reld in je zelf te
z ijn door je al leen maar sti 1 te maken .
de uurtjes waarin RIEN SPRENGER, die
ons begeleidde a ls andragoog , ons door
oefeningen en gestruktureerde ges prekken trainde in het oplossen of
tot klaarheid brengen van onderl ~nge
probleme n, meningsverschi 1le n of kon fl ikten. Ri en hielp ons in het bewust ana lyseren van de situatie waarin we ons bevonden.
de wekelijkse vergaderingen waa rin de
werkelijke de ling van de verantwoorde! ijkheid van iedereen t . o . v. al les
voorop stond . Gezien de verschi 1 lende
geaardheden en gerichtheden was hiervoor een grote di s cipli ne vereist .
5. Improvi saties.
In het beg i n hebben we vaak als vervolg
op de groepstraining wi 1lekeurige improvisaties gedaan, die voora l ee n i nfo rme-

rend karakter hadden. yrij snel ontstond de behoefte dit te struktureren.
Voor het gemak hebben we ons toen in
twee groepen verdeeld en dat is het vertrekpunt geweest van een werkperiode die
het dromen en het waarheidsprojekt
heeft opgeleverd. (Voor verdere gegevens
z ie : PROJ EKTEN . )
B. ONDERZOEK NAAR IEDERS FUNKTIONEREN
BINNEN DE GROEP EN HET FUNKTIONEREN
VAN DE GROEP ALS TOTALITEIT DOOR MIDDEL VAN . EEN ZO GROOT MOGEL IJ KE OPENHEID, AKSEPTATIE, VERANTWOORDELIJKHEID EN BEREI DHE ID TEN OPZICHTE VAN
ELKAAR .
Het is erg moei 1 ijk om een volstrekt
leiderl oze groep te laten fun kti oneren .
Toch is dit bij het Werkteater - z ij het
n iet zonder de nodige moei 1 ijkheden gelukt.
In het begin was die leiderloosheid een
idee, een wens. We wisten niet wat de inhoud en de konsekwentie was. We dachten:
iederee n moet plaats laten voor de ander,
zichzelf dus zo min moge! ijk opdr in gen en
zijn e rvaringe n en kunnen ten aanzien. van
een deelgebied ongemoeid laten . Het resultaat. was dat de individuele persoon! ijkheid werd weggedrukt ten koste van een
vervla kkende algemeenheid. Twaalf mensen" twaalf ideeën die even-uJaarodig zijn
om te worden uitgepPObeerd.
Wanneer een idee we rd gekozen was dit
toch niet bepa lend want iede reen moest
zij n inbreng hebbe n, een moei 1ijke, weinig werkbare situatie dus .
We erkenden dat sommigen van ons op een
bepaald gebied een groter inzicht hadden
dan anderen en we leerden luisteren om
beter een - kol lektief - besluit te kunnen nemen.
Nooit is er in het werkteater een leider
geweest.
Wat .het individu in de groep betreft:
hij is zoveel als in ons vermogen lag
het middelpunt geweest van iedere handeling.
Daa r waa r je niet bij voorbaat van het
kompromis uitgaat, van het je aanpassen
in de maatschappij zoals het ons a ltijd
is geleerd, heb je een grote mate van
akseptatie nodig om de tegenstel 1ingen,
het "anders zijn" te kunnen verwerken .
Die verantwoorde! ijkheid en bere id heid
voor elkaar hebben we steeds proberen op
te brenge n. We hebben ontdekt dat dit de

onontbeerlijke grond is voor een samenwerkingsverband waar in iedereen is zoals
hij ~ is en niet zoals van hem verwacht
wordt dat h ij zal zijn.
In relatie tot elkaar jezelf zijn, dat
moet een groep in staatstellen als eenheid te funktioneren. Het is onze eerste
opdracht om dit groepsfunktioneren in de
loop van ons tweede onde rzoeksjaar uit te
bouwen en te toetsen .
Het uittreden van Jan Joris Lame rs.
Wanneer bij een individu uit de groep
fundamenteel ver schi 1lende verwachtingspatronen onststaan t.o .v. de doe lste l1 ingen van de groep en wanneer deze verschi 1 len niet door de groeps leden kunnen
worden ingevul d of opgevangen i s een
breuk onvermijdelijk . Dit was wat zich
voordeed in het geval van Jan Joris. Hij
heeft op eigen ve rz oek de groep per
1 september 1971 verlaten.

C, HET SCALA VAN DOOR TRAIN ING EN ONDERZOEK GEVONDEN MOGEL IJKHEDEN TOEPASSEN
IN:
1

'Een door de groep uit te werken tema.

Voor de eerste periode van werken , tot
half november, besloten we nog niet aan
een tema of enig vastomlijnd plan te
werken, maar ons ee rst te richten op
el kaar. We wilden onze eigen fantasie
zoveel moge! ijk in werking laten treden,
al Ie impulsen tot spe len en imp roviseren
zoveel moge! ijk aan de opperv lakte laten komen, elkaars denk- en verbeeldingswe reld leren kennen doo r oefeningen van
gedachte- en beeldassociaties .
We deden tal loze improvisaties die een
overstelpende hoeveelheid mate riaal opleverden en ons veel informatie verschaften óver elkaar e n onszelf. We
tra in den op al Ie moge ! ijke geb ieden:
direkt reageren op de si tuatie, snel
assoc ieren, je openste l len voor onderbewuste gedachtest romen, droomwerelden,
snel leren omzetten in iets concreets
van bepaalde beelden, gedachten, etc.
Heel organisch ontstond na ve rloop van
tijd de behoefte om gebundelder en gerichter te gaan werken , door het aanwezige materiaal te gaan gebruiken voor een
projekt en niet steeds maar nieuw mate-
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tiaal te bi ijven aandragen. Bovendien .
b 1eek, dat door h·et feit dat in ·onze
konstel làt ie ieders inb ren g in principe
recht van bestaan heeft en onderzocht
moet worden, het erg moei lijk was een
1ijn te vinden en konsekwent door te werken. We besloten ons in twee groepen te
verdeien, omdat we ve rwachtten dat door
een k leine r anntal deelnemers aan een
projekt je je gemakkelijker zou kunnen
--konsentreren op een tema, en je niet
s teeds zeer verleidel ij ke .zijpaden zou
inslaan. Ook wilden we op deze manier
onderzoeken of het moge! ijk en zinvo l was
dat de ene groep de andere zou st imuleren door bij iedere veert iendaagse konfrontatie aan elkaar kritiek te leve ren
en s uggesties te doen voo r verder werken.
De opdracht was daarin heel ver te gaan .
Zo zou de ene groep verantwoorde! ijk
z i jn voor de and ere. De splitsing door
lot ing, heeft het werkproces hee l gunstig
beïnvloed.
De twee groepen hebben heel ve r sch i 1 lende
projekten ontwikkeld , het WAARHEIDSPROJEK:I' en het DRO'MENPROJEK:I'.
Boeiend is dat de groep van het waar~
heidsprojekt al heel gauw een struktuur
van werken had gevonden waaraan werd
vastgehouden, een soort schema dat a l Ierlei moge! ijkheden open 1iet voor improvi saties : moge! ijkheden voor manipulaties ,
konf I ikten, ontmoetingen, partijstrijd,
rech t van de s t erkste . Het tema was oorsp ronke I ijk een ·politiek ei reus.
Kenmerkend was dat op den duur meer aandacht werd geschonken aan de struktuur,
het onderzoeken van de mogelijkheden die
het 11 spelen" op zichzelf biedt, dan aan
het konsekwent hanteren en in fo rmatie opzoeken ove r het tema. Het maakte dit projekt heel geschikt voo r kon fron+atie met
d i verse "soorten" pub 1i ek.
Het is te bet reuren dat van het overv loedige zeer goede tekstmateriaal zo we inig is
vastge legd .
De tweede groep, die het dromenprojekt
heeft ontwikkeld , g ing op een hee l a ndere
manier te werk. Ze wilden op een specia le
manier toegang krijgen tot "droomgebieden"
en een soort techniek ontwikke le n om onderbewuste impul sen en gedachten aan de
opperviakte te brengen en aanleiding te
laten zijn voo r een projekt . Het voornaamste doel was bee l den uit dromen zo herkenbaa r mogelijk te maken met zo min moge! ijk middelen. Aanvanke l ijk wilde de
groep de res ul taten enten op een bestaan de tekst~ maar de oefeningen en im-
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provisaties en de dromen die iederë morgen
werden verteld, gingen zo'n eigen leven
leiden , dat pas op aa nraden van de andere
gro~p getracht is de dromen en fan tas ieën
meer te kon kretisere n en dramatische vo rm
te geven. Tenslotte stelde de groep z ichzelf de opdracht om met de gevonden gegevens , die moei 1ijk te vatten bleken in een
geheel, een st~k i n één week tijd vol le dig
te ensceneren . De keuze viel op PELLEAS EN
MELISANDE VAN MAURICE MAETERLINCK. 1eder
spee lde acht scenes en had zes verschi 1 lende ro 1 1en. Waa r du i de 1ij ke "tekens " en
bee lden gevonden werden werd een groot
dee l van de tekst wegge laten of geïmprovi see r d met eigen teksten. Het bleek veel _
perspektieven te bieden in zo ' n ko rte t ijd
een min of meer traditioneel toneelwerk te
hanteren .
Na ·deze twee projekten bestond unan iem de
behoefte doelgericht met de he le groep te
werken, onder bepaalde voorwaarden . Eén
daarvan was dat er , anders dan tot dan toe ,
een koö rdinerende faktor zou zijn . Er werd
een driema nschap gekozen met leden die
waarschijnli jk al Ie drie een versch i 1lend
geaa rde inbreng zouden hebben . Dit deden
we i n de hoqp dat de tegenpolen e lkaar
zouden stimuleren . In de praktijk b leek
echter dat ze e lkaar ook vaak afremde n en
intimideerden . Er werd besloten een stuk
als ui tgangs punt te nemen en de keuze vie l
op LUCIFER VAN VONDEL. Di rekte aanleiding
hiertoe was de boeiende ervarinn die we net
hadden opgedaan met het stuk Pe ï leas en
Me 1i sande.
We wilden de tematiek en de essent ialia
uit ' het stuk lichten en op eigen wi jze
"vertal en". Met z ' n allen. werkten we aan
het eerste tekstgedeelte , terwi j l k leine
groepjes ieder afzonder! ijk andere tekstde 1en namen en na enke·Ie dagen aan e 1kaar
konfronteerden. De bedoeling was zo een
ser ie scenes te ontwerpen die .op den
duur in één grote col lage van scenes over
Lu c i fer zou moeten uitmonden , ingepast i n
~e groepsimprovisatie.
De groepsiomprovisatie stond dage! i jks on~
der leiding van één 1id van het drieman-·
schap . De k leine groepjes werkten met
een stimulator uit het driemanschap , d ie
i ncidentee l kwam kijken en res pons gaf.
Het dr iemansçhap als zodan i g maakte geen
dee l uit van de spe lers , maar had de taak
het werk gaande te houden, een verslag te
ma ken van de improvisaties , persoon ! ijke
behoeften te signa leren en ~ i euwe imp rovisatiestrukturen te ontwerpen . De~e aanvankelijk goe de werkwijze funktioneerde

maar kort. In pn;iktijk-' olee.k er rnaaF ·. · .
weinig"ti jd _te zijri voèr de kleine groepjes, we waren teveel bezig met . randgeb i edén, terw ij 1· de eç:hte ,prob 1emat i ek · , . ·
nauwe! ijks werd aaQgeraakt-. ·
.·
.. .
To~n ." kwam . de f..çi.s~ van~ .!)et "instant.-. ·: .. · ..
teater", d~ bloe!tijd · van .n.e.t .dri-emansshap.
De tekst werd i. n st.ukjes. gedee 1d,_ ·Voor: iedere scene werd de f.unk:t ie · in het geheet ·.
bep,alrl, de ontwik~el lng in Elnkele woor- .
den weergege~en en ·_werden sugges;tl·es .ge-.
daan 1.n .we-lke "situQ.tie de scene zlch··z.oU"
kunnen af spe l;en. Zo we.rden. k 1efoe. du 1de· ;
11jk om 11j nde spe 1opd rachterc gegeven, .d 1e. ·,
d i_rekt uitgevoerd. moesten war.den .•. De rre:- . ·
sultat'en- waren . yoo.r al .i:n het b.egin v~rb1uf-f·end, 1ate r ging ·het "i n.?tant:-teater.11
i'ijden aan . ~en . soort opp.ervlak.kigheid".
Deze. man 1er van werken b_ood vee 1 perspek-.
tieven .. die niet vo:l-le<!ig zijn .uitge~erkt.
Over de hele manier van werken bestond een
verward gevoel. We· wil.den nu . weer gezamen- ·
lijk aan de gang .en _ontwikkelden n.a.v.
Lucifer. het tema AANGEPAST-DNAANGETAST.
Dit tema . bleek boeiend maar veel te ruim.
Het bood te weinig houvast om met de wezen 1ij ke prob 1erna+ i ek ge-kon f rontee rd te·
worden.
Tij deos het werken aan. dit tema kwamen du i de 1i Jke vers ch i 1 1en
· .
· ·
van u 1 tgangsr,>unt naar·
·
·
voren. _Improviseren we om .meer over het
tema aangepast-ón9an9epast ·( 1ater: het
gezin) 'te weten te komen of is het belangrijker dat we de improvisatie goed
1aten verlopen e'n staat het tema . s~cun
da i r;. Ais er sprake is.· van problemen in
de persoon 1ij ke· re 1at i es feer staat dán
het werken aan het tema altîjd voorop en ·
prob·e ren we· die problemen "op +e· iossen"
In het werk of is het belan~rijker al~
eerste expl icief te onderzÓeken wat er
aan ten g·ro.nds 1ag 11 gt.
Deze periode was voor ons heel _z,invol en
maakt het. ons nu mogelijk grotere du i de1ljkheld te scheppe·n in ons uitgangspun+
en konklusies te trekken, die we het komende jàar op . hun waarde kunnen gaan·
toetsen·. ·
·

HET .RESIDENTIE-ORKEST.
Aanvankel Ijk werkten we hieraan zonder
tema, ieder ·zou de muziek van Berio op·
zich in laten werken en vervolgens onafhankelijk van elkaar een uitingsmiddel
zoeken. ·we verkeerden · in een. soort 1ucht1ed i g . We .hadde_n dit projekt· ni.et zelf
ondernomen, · he.t was geen gezamen 1ij ke

keus gew~est en we moesten ons andere
werk er voor onderbreken. Tien dagen
voor de pre~ière hielden we een brainstorm· om a 1 ·het aanwezige mate r 1aa 1,
d.w.z. -. _gedachten, assoc (atles, reakt les
op elkáars verzinsels , te bu ndelen in een
scenario . .
Twe~· ~eden · ~~~ de · gr6ep werkten dit u 1t . .
en . we yo ~ den.een· t~ma, w~arln ook de
zangeres èa:thy Ber.ber l an vol ledig werd . .
gelntegreerd.
~

PARADISO.
Het ~erna van .. d~ Para d i so~afleverJngen
heeft zich ontwlkkel.d uit de : eer~te act.
De inhoud bleek va ak het cl lchébeeld om
te keren . 1n wrede, groteske bee 1den.• He.1mer_t " ge 1nsp1 reerd _door een bezoek aan ·
de feestwin kel ~. bedacht een simpele ~et
over baby's en hun oppas, waarin het
clichébeeld va n de 1leve baby wordt vervangen. door de tegenkant: een geweten 1oze· moordmach i nei Deze sfeer van moppen
ui-t De Lach van 1948, oude Hol lywöod-fl 1,ms
en revue 1.s werd 1n· het · a 1gemeen 1n de Parad i so-acts doorgevoerd.
2. Een door de groep uit te werken tema
in nauwe samenwerk ing met een nederl3nds auteur. · Deze auteur zou enige
t 1j d bet rokken ··moeten zijn bij de werkwl j ze va n de groep.
Even i s hiervan spra ke geweest in verb and
met Pqradiso. Bewust he bben we er toen
voor gekozen zelf ons on+werp te maken en
ons eigen schr i j versschap te onderzoeken.
We bleken · zelf -voldoende materiaal en inzicht te heb ben. Di t neemt niet weg dat
er op een goed moment behoefte kan ontstaan
aan een schr i jver om het groepsjargon te
"ve rta 1en".
3. · Een dramatische tekst uit de literatuur.
..:,··.

In oni LUCIFER-projekt gin gen we uit van
het stuk van Vondel, n iet met de bedoeling het· 1ntegraá1 · te spe·i en, maar om er
tema's uit ·te 1ichten die voor ons · relevant waren. Het stuk incest ten dienste
staan van ons · zodat wij in een later stadium ten dienste -van het stuk zouden
·
kunnen staan. Dit Js niet helemaal ge t ukt. ·
We zijn a l betre kkel ijk gauw op het tema
aangepast-onaangepast terecht gekomen,
dat ·wel urt · Lucif~r gedistl lle~rd wa~.

PELLÊÄS ËN MELISANDE VAN MAETERLINCK werd

in zijn geheel gespeeld, d.w.z. al Ie
scenes kwamen er In voor, De tekst werd
alleen gebruikt waar het naar ons idee
noodzakelijk was. ne verder het dromenprojekt.
RICHARD III VAN SHAKESPEARE werd in samenwerking met de kursisten in zijn geheel gespeeld op de Volks Hoge School in
Bergen, volgens hetzelfde procédé als
Pel leas en Melisande.

·o.

ONDERZOEK NAAR DE FUNKT 1E VAN HET PUBL l EK. HET FUNKTIONEREN VAN HET PUBLIEK OP A~DERE WIJZE DAN UITSLUITEND
ALS TOESCHOUWER, DOOR:
Het publiek betrekken in het werkproces . Het publiek bewust maken van hun
rol in het teafrale gebeuren.

Hier volgt een opsomming van de momenten
dat er georganiseerd publiek aanwezig was.
Deze items worden in verband met dit punt
.van de werknota in deze volgorde behande 1d:
- Waarheidsprojekt
- Konfrontaties n.a.v. het pr.ojekt Lucifer met als tema aangepast-onaangepast,
later het gezin
Zomerprojekt
- Paradi so
Voorstel 1ing in samenwerking met het
Residentie-orkest
·
- ·Alternatieve diensten in de Jacobskerk
in Haarlem
Kinderteater in Haarlem
.
.
- Vietnam avonden.

Wat dB tt.Jee eerste projekten betreft moet
_nogmaaZs worden opgemerkt da.t het aksent
voor het grootste deel van het jaar gelegen hee~ op het onderzoek naar het eigen
. funktioneren binnen de groep.
Als er kónfrontattes waren, waren die er
in a"erste ins+ántiè op gericht, het pu-bliek een werkproces te laten zien en het
· fri erin te. betrekken door te vragen naar .
koRrne·n taar, en door na afloop van een
"voorste 11i ng" gesp rekgroepj es te formeren met één ván ons erbij. Het was minder
de bedoeling een gaaf, af, werkstuk te laten zien. In tweede instantie waren deze
konfrontaties · bedoeld om na te gaan In
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hoeverre onze manier van werken en de
resultaten bij eerste kennisma ki ng herkenbaar waren en of ze reakties opriepen.
We waren ons er erg van bewust da.t een
groep als de onze gaUli) het gevaar loopt
een groepstaal te ontt.JikkeZen die voor de
.rest van de samenleving weinig relevant
is. Bovendien verlangden wij ernaar uit
ons glazen huisje te krulpen.
We zijn er feitelijk nog niet aan toe gekomen het publiek bewust en zinvol te laten participeren en bewust te maken van
hun rol in het teatrale gebeuren . Een
eerste aanzet is door ons gemaakt in het
zomerprojekt waarin door de socio loog Lex
de Regt daadwerkelijk een onderzoek Is
verricht naar de reakties van het publiek.
Het is in dit verband dan ook . re~ler uit
te gaan van onze reakties op het publiek
en de beïnvloeding van tijd, plaats en
rol op het spel.
·
.
De eerste konfrontaties {buiten Paradiso
om) kwamen voort uit het WAÀRHEIDSPROJEK.T.
Het publiek funktioneerde al Ie keren he.e l ·
versch 11 1end. De· ki nderen van een schoo 1
uit de Jordaan bijvoorbeeld deden heel
.
vanze 1fsprekend 1ijfe1 ijk mee aan de
voorstelling en waren niet te ontmoedigen,
kinderen van de Montessorischool za gen
het al leen met belangstelling aan. Ti jdens
de voorstel 1lng · in de Toneelschuur In
·Haarlem voor volwassenen onderging de
groep duidelijk een positie~e invloed van
de andere omgeving en van het pub 1i ek-.
Door d i rekt in te spel.en op de situatie was
er een grote betrokk~nhe i d en herkenbaarheid die tot het einde toe duurde . in dit
projekt is daadwerke 1ijk een begin gemQakt
met een onderzoek naar het pub liek en onze reakt i es daarop .
·
Door ta 11 oze afspraken en andere werkzaam-.
heden is er niet op doorgewerkt# jammer genoeg. (Voor een persoon ! ij ke reaktle van
een toeschouwer verwijzen wi j naar de
rubriek: reakties van bu i tenstaanders) .
Hierna volgde een periode waarin we wei ni g
naar bulten traden. We spraken wel af om ·
. na een tijd van geconcentreerd werken aan
één onderwerp in ieder geval gedurende
de periode apr i 1- mei organisatorisch goed
voorbereide konfrontaties aan t e gaan. We
wilden voor deze voorstel 1ingen niet iets
spec i aa 1 in e 1kaar zetten 1 maar uitgaan
van waar we op dat moment mee bez i g waren.
De inhoud zou aktueel moeten zijn en we
zouden er "een' .d i rekte betrokk.enhe i cf bij
moeten voe.len. We dachten aan politiek
en opvoeding. De vorm kon bijvoorbeeld
zijn een revue, poppenkast 1 opera,
c lowns-act en wat _de plaats betreft

straat

drk zwttrs (konstrt)

h,ri~tu~

en dt fra.&îes

(pGratllio)

da~hten we aan de straat, aan volkshogescholen, vormingscentra, campings, ziekenzalen, openbaar vervoer, etc. We wilden
zo een gericht onderzoek doen naar verschi 1lende groepen publiek.
Eind apri 1 waren we zo bezig met het
tema aangepast-onaangepast n.a.v.
LUCIFER dat we eigenlijk de konfrontaties
maar zeer ten dele hadden voorbereid. We
waren op dat moment ook niet allemaal
even gemotiveerd om'.het projekt in da'. stadium te laten zien. Het was geen unaniem
positieve keuze de konfrontaties aan te
gaan, maar omdat we ons werkproces wilden
laten zien en omdat we .het zo hadden afgesproken deden we het toch. We.gaven i~
ons eigen gebouw· twee voorstel 11ngen : Een
voor NVV-Jongeren en een voor een groep
etaleurs uit Bergen. Verder was er een
voorstelling in de Trapkes in Breda. Als
gegeven hadden ·We het Luci fer-tema, We
maakten van tevoren enkele summiere afspraken en verder moesten we maar zien.
De invloed van het publiek was onontkoombaar en overduidelijk. We vervielen eerder
in ekstreme situaties en waren snel Ier
geneigd onze toevlucht te zoeken in komische acts dan wanneer we onder elkaar
werken. Ui t ons onderling gedrag was
niet duidelijk of we de me nse n e en leuke
avond probeerden t e bezorgen of dat we in
de eerste plaats onze problemen met de
situatie 1ieten z ien.
Hoewel onze ideeën over het doel van de
voors tel 1ing onderling niet duidelij k
waren en we een werkproces lieten zien waarin we ons kwetsbaar opstelden en ons niet
konden beschermen door vorm of vaste inhoud raa kten deze konfrontaties voor het
pub l iek en ons heel essentiele punten aan
en was de betrokkenheid en de geboeidheid
grooT. Het publiek her~en de vaak fei 1loos
wat er op dat moment werke lijk in de groep
gebe urde, de momenten _ van kontakt en de
aanwezige diskrepanties.
Het is moei 1ijk nut en uitwerking te bepalen van de ze publieke konfrontaties;
hoewel we ze met gemengde gevoelens zijn
aangegaan waren ze heel positief en hebben ze ons inzicht helderde r gemaakt.

In de zomermaanden juli en augustus zij n we
eigenlijk pas t oegekomen aan onze plannen ·
om op zeer uiteenlopende plaatsen en met
zeer uiteenl 9pend publiek korte voorstel1ingen te geven. Dit was het ZOi!ERPROJEKP.
Onze belangrijkste uitgangspunten waren:
- Ee·~ ·du i de 1ijk ger 1cht onderzoek doen

naar mensen d ie normaal niet naat toneël
gaan en dat . onder onistand i ghederY <t·te
niet aan teater doen denken, nalhá(IJk
op ~en zei ltje op straat of op het _au. topodi urn. (Een HY Citroën waarop we·
.een ui t k 1apbaar podium heb ben gebol.lWd
en dat in vijf minu ten opgesteld kan
· worden).
- Onaangekondigd, doch niet onvoorberei d
ergens verschijnen en zo vaak mogelijk
de straat op gaan.
- Zo vlug mogelijk beginnen.
- Zo aktueel mogelijk bezig zijn, d.w.z.
een grote betrokkenheid hebben met de
situat ie, zovee l mogel i jk ingaan op de
aanwezigen, openstaan voo r de versch i Il ende soms agressieve rea kt ies , gespre kken aangaan e n kontakt zoeken.
- Mogelijkheden op~n laten tot i mproviseren binnen een vast kader.
- Informatie putte n uit déze voorstel 1ingen d ie . we lat er weer zouden kunnen
verwerken.
- Gericht onderzoek doen naar de reakties
van het publiek (zie verslag Lex de
Regt. We hebben hem gevraagd een onderzoek te doen voor zover dat wetenschappelijk gezien tenminste mogelijk was
door onze betrekkelijk willekeurige
p Za:nning) .
- Onze eigen reakties op de diverse
publi eksreakties on derzoeken.
Direkt nadat we begin juli van vakanti~
t erug kwamen maakten wi j in samenwerking
met de Como- brothers Cor en Rijk een
akrobatiek-serie als inzet van het programma. Verder maakten we een aantal . moppen (uit boekjes van de feestw i nkel>; een
serie aktuele nieuws-items d ie dagel ljks
bijgehouden moesten worden en een dr iefal
sp r9qkjes . We spraken af om twee dagen
per week door te werken op onderde len
van·. het programma en de andere dagen naar
buiten te gaan. op· deze wijze werd ons
prog ramma ge lei del i j k zo uitgebreid· dat we
per voorstelling een nieuwe kombinat ie u it
de onderdelen konden samenste l len. Het
programma ze·lf was vrij "pasklaa r" en we
waren betrekke 1ijk vei 1 ï"g. Dat was voor
de eerste keer ook wel nodig en het geeft
ons misschien de moge! ijkheid ons st raks
·iets kwetsbaarder en persoon! ijker op te
stellen.
Doordat we zo snel werkten, doelend -op
een onmiddell i j k resultaat en er e]genlijk
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geen tijd was· om ons ~e be~innen op de
inhoud en de z~ggingskracht van wat we
deden,-_ 1ag de gerichtheid ·van het optreden
meer fo de wisselwerking met het publiek
dari in · 'de Ï<wa 1i te i t van het prog_ramma. Dit
leverde onder! ing v~ak pr9blemen op omdat
niet voor iedereen . de prioriteit lag bij
het optreden en het voor diegenen frustrerend was ·niet langer te kunnen reperteren
en de kwaliteit te verhogen • .
Positieve reakties hebben ons aangemoedigd om door te gaan. We deden veel ervaringen op, kregen inzicht in eigen reak-.
ties en beleefden veel aan het geheel.
Onze reakt i·es schomme 1den met het wisse1end. s ukses . ~ Vaak verwarden we een ijskoude ontvangst met de inhoud van ons
programma. We twijfelden vaak aan ons
vermogen onverwachte reakties van het
publiek op te vangen en wisten vaak geen
raad als een vrachtauto over ons zeiltje
ree·d, i emand ons in de gracht dreigde te
plompen of een agent verder spelen onmoge 1ijk maakte.
Over het geheel genomen was deze periode
sterk gericht op een onderzoek naar het
publiek.
Prakt i sch gedurende het hele seizoen hebben we om ·de_ ve.e rt i en dagen een voorste 11i ng gegeven ïn PARADISO. In september
kregen we van Paradiso het verzoek om een
strip in vervolgen te maken, evt. in sa- .
menwerking met een schrijver. We besloten
de uitnodiging aan te nemen, ten eerste
vanwege het kontakt met een heel nieuw
publiek, . ten tweede als training om snel
iets te maken, nou ja, eigenlijk omdat we
het leuk vónden. We besloten ze1f de
strip te ma ken. Het was in het begin
moei l ·ijk tot iets konkreets te komen uit
de tal loze i deeën di e er in korte tijd
over bestonden. We gingen een avond naar
Parad1so ter verkenning, ieder individueel met een eigen opdracht als: iets In je
oog krijgen en om hulp vragen, iemand
strak aankijken, een pilsje aanbieden, enz~
Het was een boeiende ervaring. Voor de
eerste act, waar de · anderen uit voortgekomen zijn, gebruikten we maskers uit de
feestwinkel. De sfeer was die van moppen
in De Lach, door zijn domheid makaber.
De eerste tijd repeteerden we vijf keer
per week eén kwartier aan de act en de
vrijdagavond voor het optreden. Eén van
ons droeg de verantwoordelijkheid vóor
een aflevering. Omdat dit dagelijks -tijd
en aandacht vroeg zonder dat het erg
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effekt ief was verande~den we het systeem • .
Het scenario werd in het weekénd door iemand gesch reve.n, maandag werd h.e t voorge 1e- ,
zèn;
in da· ·loop vari de week werden techn.ische ··
voor~ereidingen'" getroffen en. a'11een vrij-·
dagavond werd gerepeteerd.
We speelden op 'een .podium .~oor eên groot
aant'a 1 'mens'e n. Wat ~~ aah' reakt i es kregen
w.~s ~ ~c i'dent,e e 1. en. a 1t rj d pos i t.i E!f.
.
Het sloeg aan, wi j vonqen h·et leuk om te
doen, dus gingen
we er meer door
.
. .
. " .
In . samenwerking met het RESIDENTIE-ORKEST
en de ameri.kaanse zangeres CATHY BERBERIAN
hebben we een voorstelling . gegeven in ·
het kader van de Mei-cyclus in het congresgebouw ·.in Den Haag. De opdracht was een
kijkspel te ma ken n.a.v . de muziek. De
verbluffende positieve reaktie tijdens de
voorstel 1ing van het pub! iek stimuleerde
ons erg en maakten dat. we b 1ij. waren a·Is
kinderen en dat we ·een grote onderlinge
band voelden. We hadden een s impele vormgeving gevonden voor een veelomvattend men~
sel ijk gegeven. Het sprak bij het publiek
du i de 1ijk aan. maar van · ''samenspe 1en" was ·
geen sprake: het publiek zat mijlenver van
ons af. De situatie in de zaal was een ·
koncert van lu isteren en kijken op een
konventionele wijze, maar de betrokkenheid met het ·gebeuren was groot·. Het. w.as
nieuw voor ons gekonfro~tèerd te worden
met de musici .en .ons aan te passen aan
een hele andere discipline.
Twee maa 1 ver 1eenden we onze medew'e rk i ng
aan een ALTERNAfIEVE DIENST in de Jacobs·- .
kerk i n Haarlem. De eerste keer was hèt
temá van de dienst "eenzaamlie i á", de
tweede keer werden we gevraagd om het ·
Pinksterfeest te i 1lustreren. We wi lden
dezélfde werkmetode toepassen die we op
.
. dat moment ï'n de p rojekten gevonde'n ha~-:- . .
.den en tiet gebeuren zovee 1 moge 1l j k in- . '
tegreren in ons ei~e~ werk. Tijdens de
eerste kon.f ronta't ie haäden we sterk .het ".
gevoe 1 op ge 1i j.k' niveau . te staan met het .
pub ,1 i ek en w·erkt~n we d ! rekt naar a.an 1e-id ~ng van de ontstane situatie in de kerk.
Het was voor ons zinvol dit werk te
doen omdat. .we het gevoe 1 ·kregen door. ons
optreden het publiek op allerlei ,mQgel ijke gedacht~n te kunnen brengen, ieder
varl'U i t een grote ei gen bet_rokkenhe l ~ . en
persoon.! ijke in.zet. Van· al Ie konfronfäties
was deze misschien wel dè beste· éri het
meest kohsekwent wat dit punt . ~l} ·de·:

werknota betreft: het funktioneren van
·het publiek op andere wijze dan al leen a ls
toeschouwer.

gene waar we op dat moment mee bezig i 1Jn .
Na februari zu 1 1en we voor. deze zaken mee r
tijd inru imen. (zie planning tweede j aar )

Voo r het KINDERTÈATER IN HAARLEM wordt
verwezen na ar de rubriek.

PROJEK:I'EN.

Twee maal voerden we een paradiso- act binnen de o r ganisatie van het Medisch Comi té -Neder land- Vietnam. Het bood voor ons
geen nieuwe gezichtspunten. Deze VIETNAMAVONDEN yie le n op 22 mei in Ti 1 bu r g, 27.
mei in Enschede .
E. ALLE FACETTEN ·vAN HET ONDERZOEK ZULLEN
GEBONDEN ZIJN AAN EEN TIJDSLIMIET~ DIE
DE GROEP ZICHZELF OPLEGT.
Het 1 ijkt zinvol om het aspekt tijds! imieten in twee punten te bespreken.
- de organisatie van tijd in een rooster ,
- de tijdslimiet, die we probeerden te
s t ellen bij het werken aan projekten .

ROOSTER.
1 n het b·eg in ontstond het rooster zo ' n
beetje dageli jks . Toen we langzame~hand
vele verschi 1 lende bezigheden krege n bleek
er behqefte te zijn aan een organisatie
in ti j d. Er wèrden weekrooste r s gemaakt .
Omdat het vaak moei 1 i jk was de bez i g'heden
van verschi 1 lende aard psychi~ch te integreren ontstond er een gevoe l van haast
en versn ippering . Uit gesprekken kwamen
toen al duidelijk ideeën naar voren
over een ander soort verde l ing i n . tijd , ·
waarb ij het aksent veel mee r zou moeten
1 iggen op het
tangd u ~iger en gekonsentreerder werken aan een specifiek aspekt van
ons onderzoek . We kwamen echter tot de
konk l usi e d~t wannee r we al Ie eenmaal '
begonnen bezigh~den toch wilde n b i ijven
doen , we al leen konden zoeken naar een
vereenvoudigen van het rooster door voo ra l de projekttijd te bunde le n. Tra ining
en projekt vie len toen dage l ijks binnen
de Tijd van 10 uur en 15 . 30 , a l Ie andere
bezigheden moesten buiten die tijdsperiode
va ll en. Voor het tweede jaar hebben we
geprobeerd versni ppering te voorkomen
doo r duide l ijk in aaneengeslot en perioden
p rojekten te p 1anne.n. We zu 1 1en a 1 1een
ingaan op verzoeke n van bui t enaf a ls die
zonder mee r in het kader va ll en van dat-

In de prakt ijk b leek het b i zonder moei lijk
te zijn om je aan een tijdslimiet te houden en te beoordelen in hoeverre je met
iets doo r moest gaan. De projekten Lucife r
en het daaruit· voortgekomen · aangepast-onaangepas t, b leven i n de fase van improvisatie. Het tema was zeer ruim en het materiaa l bleef steeds bÓeiend genoeg om eraan verder te werken . Omdat we allemaa l
aan het werkproces deelnamen was de ana.lyse van de situatie waaru it bes l issingen
ten aanzien van een tijds! imiet moest en
komen moei 1 ijk t e maken .
Het DROMENPROJEK:I' en het WAÁRHEIDSPROJEWT'
kwamen na de oorspronkelijk vastgestelde
werkperiode tot een afronding . In het
eerste geval werden de gegevens verwerkt
in een bestaande tekst. In het tweede geval werd een afgebakend tema en kader
gevonden . Je kreeg het idee gemotiveerd
met iets n ie.uws te kunnen beginnen .
.De. PARADISO-ACTS werden op ve rzoek gemaakt
maa r kwamen uit onze eigen ideeënwere l d.
We werkten eerst gedurende een week een
kwartier per dag om tot ee n af levering
te komen . Later besloten we vanuit de
ve rbrokkeling die het oude rooste r in
de hand werkte het maken van een act t ot
één avond , ~ de avond van de verton i ng te
beperken. ·
·
·
RESIDENTIE-ORKEST.
Dit projekt' kwam tot stand op verzoek
en in samenwerking met het Residentie- o r-.
kest . De datum van uitvoering was ons
reeds drie maanden van tevoren bekend .
We probeerden het wer k over een lange per iode te spreiden , ma~r dat mislukte.
Daarna hebben we ongevee r tien dagen .
via improvisaties gezocht naar een gegeven maar omdat we s amen niet tot iets
konkreets konden komen h ielden we een
brainstorm, vonden een tema , maakten
een scena r io en rea l iseerden ~at i n - ~~
ons resterende t ien dagen.

TRAINING
De training was na een eerste vrije per iode
gebonden aan een tijdslimiet . Er werd
dagelijks een bepaaf de ti jd voor uitgetrokken waar men zich in het a lgemeen
aan hiel d.
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F. IN ALLE STAD IA VAN HET ONDERZOEK
MOET DE M:>GELIJKHEID TOT KONFRONTAT IE
MET HET PUB LI EK BESTAAN DOOR MIDDEL
VAN:
1. Het geven van lessen .
Al Ie leden van het werkteater gaven gedurende een periode van dr ie ma anden één
maa l per week les aan een MONTESSORISCHOOL IN AMSTERDAM.
- Ori B leden van het we r kteater we r kt en
iedere zate r dagmorgen met een groep van
v ij fentwintig kinde ren in Haa rl em .
- Gedu rende een week leidden v ij f leden
van het we r kteater een WORKSHOP IN
BERGEN.
2 . Het bijwonen van training en repet itie
in diverse stadia van het werk .
Dit gebeurde vrij regelmat ig door kennissen, ko l lega ' s , diverse kr itici e n on beken den , die erom verzoc~ ten . l ater hebben we dat ook voor grot e re groepen georgani seerd , b. v. bij AANGEPAST-ONAANGEPAST.
3 . Samenwerking met ande re groepen ter i.n format ie en uitwisseling van opgedane
ervaringen.
Een samenwerking met STUDIO ged urende één
dag kan eigenlijk nauwelijks in dit kader
genoemd worden. Wij konden in het afgelopen jaar ook nog niet veel informat i e over
onze ervar ing al s groep geven , omdat we
als zodanig nog maar bizonder kort bestonden .
Wat betreft het Res i dentie- o rkest , dit
lag i n het v lak van werken i n ee n andersoo rt i ge disc i p l ine en was a ls zodani g hee l
boe iend .
Met de toneelgroep SATER hie lden we oppe rvlakkig kontakt . Ze werkten i n onze
ru imte en gingen een dag mee met het
zomerprojekt .
4 . Man i festaties .
Hieronder vallen:
5 x uitgevoerd
Waa r heidsprojekt
Pa ra diso + VietnamIl
avonden 12 x

Resi dentie- orkest
1
Zomerp roj ekt
60
Alternat ieve ke r kdiensten
2
Bergen CRi cha rd 1 1 1 ) 1
Beethovenprojekt .

Il

x

Il

x

Il

Il

G. DE RUIMTE WAARIN HET ONDERZOEK PLAATS
VINDT M:>ET TEGEL IJ KE RTIJD GESCH IKT ZIJN
OM KONFR0NTATJES MET HET PUBLIEK AAN TE
GAAN , D.W . Z. DAT ER NAAR RUIMTE GEZOCHT
MOET WORDEN WAAR IN IEDERE SCENI SCHE
ARCH JTEKTUUR MOGELIJK IS ; IN GEEN GEVAL EEN TEATER WAAR DE SCENISCHE VERHOUDING PUBLIEK- SPELER AL ONVERANDERBAAR IS. EEN FOYER, VERGADERRU IMTE EN
ADM INISTRATIEVE RUIMTE , VERWARMING EN
DOUCHES ZIJN ONONTBEERLIJK .
Juni , juli , augustus , Amsterdam van noord
naar zuid , van oost naar wes t doorkruist ;
gepraat met al Ie mogel ijke instanties en
mensen . 32 keer gedacht iets te hebben
gevonden , even zoveel keren een teleurstel 1 ing ; en toen we de ruimte KATTENGAT
10 eenmaal hadden gevonden , begonnen
ei gen 1 i j k de moei 1 ij kheden.
Een moei 1 ijke verhouding ex- huurder eigenaa r , al Ie kontakten via erg hand i ge
make laars , een vijfjarig kontrakt , een
uitgewoonde toestand , een te hoge huur,
maa r daartegenove r:
vo ldoende ruimtes , met ruime afmetingen ,
waar zeker iets van te maken is op een
fijne plek in Amsterdam.
Op 31 augustus bes l uiten we dat dit gebouw de prettigste en beste oplossing is.
We schake len Mr. Guido Enkelaar in om ons
in deze bij te staan.
Een kontakt met de gemeente , daar al les op
zeer korte termijn moet gebeuren. We.
" kraken" de kamer van Wet houder Han Lammers ,
dit leve r t a ls uiteinde! i"j k resultaat op
dat de gemeente garant s t aat voo r het
v i j f ja r ig kontrakt en dit dus overneemt
a ls wij er uit gaan .
Na nog vel e verwikkelingen is op 30 sept .
het huurkontrakt getekend en z i jn we er
op 3 1 september ingetrokken .
Nadat we de eerste dagen na af loop van de
training en in het weekend z ijn gaan uitbreken , verbouwen , schi !deren enz . moeten we
op 7 oktober bes l uiten al het andere werk
te staken en met zijn twaalven aan de
verbo uw ing bezig te gaan zijn .
In de periode t/m vrijdag 16 oktober :
schilderen we on ze
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x
x

·st udio~ ru imte

(2e ver-

dieping) helemaal wit ,
bevestigen we een hangend plafond (voord~
akoestiek) ,
verven we de ramen en bevest i gen we dubbe 1e ramen ,
he rstellen we de kachels ,
verwijderen we in het hele gebouw het ij zerwe r k (voormal ig buizensysteem voor
stoommach ines , het pand was een textiel fabriek) ,
maken we een schoolbord,
t re f fen we elektriese voorzieningen , rei nigen de grond op de eerste verdieping,
maken we een keuken , komp leet met water ,
gootsteen en aanrecht ,
komen er twee douches ,
schi !deren we ons atelier, annex kantoor
en praat ruimte enz . enz . enz .

Na in totaal zo 'n 1450 uur met zijn allen
gewerkt te hebben, maken we vrijdagsmiddags al les schoon en spreken we af ' s maan dags weer over te gaan "op de orde van de
dag ".
We z ij n in de verbouwingsperiode door een
aantal mensen geholpen , waarvan we zeker
moeten noemen: Goo i ke van Slooten .
De t otale kosten van de ve rbouwing hebben
f 18 . 000 ,- bedragen , er bestond een toe·zegg i ng van de gemeente Amsterdam dat ze
hiervoor 3/5 in zou participeren , dit
n. a.v. ons subsid ie- verzoek .
De Sikkens-groep N.V . heeft ons gratis
verf ge 1everd .
WETENSCHAPPEL IJKE BEGELE IDING
Er was bij on s een behoefte aan wetenschappelijke bege leioi ng van het
groepsproces . We vonden Rien Sp re nger ,
een andragoog , bereid deze funktie op
zich te nemen .
Hij probeerde zoveel mogelijk bij
verschi 1 len de aktiviteiten aanwezi.g te
zijn en had da arna ast de beschikking
over een vast anderhalf uu r i n de week
waarin hij . door middel van oefeningen en
fik t ieve problemen strukturen in de groep
hielp verduidelijken . Vaak namen we ook
een reële aan leiding als uitgangsp unt
voor een gesprek .
Na af loop van het jaar kwamen we met Rien
tot de konk l us ie dat , afgezien van de
grote waarde die onze samenwerking had
gehad voor het verhelderen van onze
situat ie t . o.v . elkaa r , twee dingen
be lemmerend hadden gewerkt: ten eerste
de beperkte ti jd di e Rien ter beschikking
had; ten tweede de vaagheid van zijn
taa komsch rijving .

Het in orde maken van onze t wee de r ui mte , annex verhuu r ruimte , hebben we uitbesteed aan de Fa. Wagenaar, d ie in het
weekend en tijdens de avond uren we rd
b i jgestaan door enkelen van ons , om hi erdoor de kosten zoveel mogelijk te drukken.

Het gezamenlijk werken aan de verboUJ.i)ing
is in ons groepsproces door iedereen
als biz onder konstruktief ervaren, het
is een wonderlijke ervaring met zijn
allen op deze manier aan je eigen
ruimte bezig te zijn .
Wij maken onze eigen ruimt e ook zelf
schoon , daa r voor is een schema opgestel d
waardoor we er per dag n iet meer dan
een kwartier aan hoeven te besteden .
Het huurbedrag voor dit pa nd bedraagt
f 19.500,- pe r jaar, dat betekent een
overschrijding van f 4.500 ,- van de
begrotingspost .
De ruimte waarin we nu werken heeft
niets met een teater als zodanig te
maken . Er zijn geen gedetermineerde
plaatsen voor het publiek of voor het
spel. Dit heeft veel konsekwenties voor
de relatie tot elkaar en met het
publiek. Er is geen afscheiding, waardoor er een di r ektere betrokkenheid
kan bestaan tUBsen spelers- publiek,
publiek- spelers .
Rien onderscheidt zelf drie moge ! ijkheden :
1) trainer ( i n soc i ale vaardigheden e n
techn ieken)
2) groepsterapeut (specif iek voor het
oplossen van interpersoonlij ke
problemen en konf l ikten)
3) groepskonsulent
Hij ste lt dat het beroep dat wij op
hem deden, schomme l de tussen de eerste
twee mogel i jkhede n. Hi j ziet de derde
moge! ijkhe i d als de meest zinvol Ie voor
een groep als de onze .
De groepskonsulent i s beh ulpzaam bi j het
verwezen! ij ken van he t doo r de groep
gestelde doe l . Hi j indentif icee rt z ich
met dit doel en met de behoeften van
de groeps leden , maa r is n iet ze l f
geïnvolveerd , waardoor h ij afstand kan
nemen. Door e~n groter inzich t te geven
in groepsprocessen , i nformat ieoverd racht ,
waarnemingsvermogen , gesprekstechnieken
enz . kan hij de groep in staat ste llen
be lemmerende faktoren op te heffen .
Een voorwaarde is natuur! ijk de bereidhe id en het vertrouwen van de groep om
zi ch hiervoor open te stellen .
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AANTEKENINGEN BIJ TONEELMIDDAG WERKTHEATER
16 MAART 1971
1. De kindervoorstelling Cwaarheidsprojekt)

Was fascinerend om verschi 1 lende redenen,
waarvan ik er hieronder zo'n beetje te
hooi en te gras een paar zal proberen op
te noemen.
1.a. De pa rticipatie van de kinderen.
Een van de meest verrassende en geestdriftverwekkende as pekten van de "voorste 1 1 i ng"
was de perfekte deelname van de twee
jongetjes aan het spel . Die twee jongetjes
waren prec ies degenen die toen het spel
begon allerlei praatjes hadden en eigenlijk
het begin een beetje verstoorden. Ze vonden
het natuurlijk maar heel gek zoals de
akteurs daar op een hoop bij elkaar lagen.
Toch was hun geroep ook een soort signaal
dat ze weinig voor passiviteit voelden .
Toen het spel vorderde werden ze wel iets
rustiger, maar bleven toch wel lacherig.
Ze werden op f antastische goede wijze in
het spel opgenomen toen de tweede figuur
(Shireen) werd uitgeschakeld. Het gebeurde
zo natuur! ijk, doordat die integratie aansloot bij een behoefte die bij ze leefde,
maar die toch niet bij ze bewust was
gemaakt . Ze werden uitgenodigd om mee te
doen, of beter nog: mogelijkheid werd voor
ze geopend om mee te doen. Er was ook niet
van te voren zoiets gezegd als: "jongens,
straks moeten (of kunne n) er een paar van
ju 1 1 ie meedoen aan dit spe I ". Daardoor was
zoveel overbewustheid als pi ichtmatigheid
geë limineerd en ve rliep hun opname in het
spel alsof het de gewoonste, de meest
verwachtba re zaak van de w.ere 1d was.
Hun deelname aan het spe l is van de eerste
tot de laatste sekonde een positieve
bijdrage geweest ; ze hebben het geen enke l
moment laten afweten . Elke on derwerpwissel ing maakten ze onm idde l 1 ij k mee ,
zonder maar enige opwel 1 in g om er nu eens
maar mee op te houden . Je had de indru k
dat ze nog we l uren hadden wi 1 len doorspelen . Aan die bereidheid om lekker mee
te doen .paa rden ze een wonderbaar! ijk
gevoel voo r hoe zoiets gespeeld moet wo rden.
Ze schree uwden niet door e lkaar, ze probee rde n niet de zaak te dom ineren noch zich aan

het geheel te ontrekken. Het meest markante
voorbeeld van hun gevoel voor samenspel
werd wel geleverd toen het moment ontstond
dat het duidelij k werd dat een van beiden
aan de beurt was om uitgeschake ld te worden.
Het zou er di k i n gezeten hebben dat de een
voor de ander niet degene had wi 1 len z ijn
die uit het spel verdween. Maar nee, één
van de twee 1 iet zich uitschakelen en
zorgde er op die manier voor dat het spel
voortgang kon vinden. Zij toonde z ich
daarmee de akteur met de goede Instell ing,
zoa·Is Brecht die heeft gedef inieerd in een
vergelijking die hij maakt met goede en
minder goede weggebruikers.
Toen het tweede jongetje tenslotte a ls
laatste was overgebleven (een gekke ,
ongemakkeli jke situatie) gooide hij de
boel er niet bij neer , maar maakte op
een volmaakt adekwate manie r een geëigende
beëindiging van het spel mogelijk.
Dat het zo goed lukte 1 igt natuurlijk voor
een belangri jk dee l aan de instel 1 ing,
de sensiviteit en de geaardheid van de
jongetjes: ze waren lekker open en niet
bang of geîntimedeerd, goed van de tongriem
gesneden enz . Maar voor een ander, niet
minder belangrijk deel lag het ook aan de
manier waarop ze door de akteurs in het
spe l werde n betrokken en later daar ook in
opgenomen. Twee fouten, werden dacht ik,
vermeden: ze kregen niet een al te
centrale plaats en ze werden ook niet
door de anderen platgedrukt of maar enigszins belachelijk gemaakt of als kleinere
broertj es behandeld . Ze werden vol led ig i n
hun waarde gelaten , en dat kon ook hee l
goed. Ik denk dat di e jongetj es een
bij zondere middag in hun leven hebben gehad.
~an hun een beetje negatieve i ns t e l ling van
het begin was aan het eind helemaal niets
meer over.
En daarmee is dan meteen een van de p luspunten, een van de ontdekkingen van deze
middag genoemd: in zo 1 n klein groepje
kinderen (ruim tien of zo) bi ijken er in
ieder geval minstens twee te zitten die tot
zo iets in staat zijn, en die nu eens de
gelegenheid kregen om dat waar te maken en
dus aan z ich zelf ontdekken . Dat is al een
behoor li jk percentage, maar het is nog
helemaa l n iet zeke r dat er in die groep
nog ni et meer van derge 1 ij ke "ta 1enten"
zaten . Hoeveel van de kijkende kinderen
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zu 11en gedacht hebben: "wat za 1i g om dat
te kunnen doen". Volgende keer ik eens."
Er is ongetwijfeld aan daadwerkelijke en
potentiële .ontplooiing van een creatieve
moge! ijkheid bij de aanwezige kinderen gewerkt.
En· dat is geen geringe verdienste.
Er bi ijven natuur! i jk nog allerlei vragen
ópen waarop het interessant zou zijn de
antwoorden ~e weten. Hoe hebben de kinderen
dit gevonden? Vonden ze het allemaa l niet
te weinig "echt"? Vonden ze het leuk, of
juist niet, dàt ze klasgenoten in aktie
zaoen? Hadde n ze zelf mee wi 1len doen? Enz.
Zeker 1ijkt me wel dat ze zich geen moment
verveeld hebben, dat hun aandacht geen
enkele maal verslapt is. Ook dat is al ee n
soort participatie.
2. De inhoud van het gespeelde .
Er bestond kennel ijk bij aan vang al leen
een globaal schema voor ogen: het spel zou
min of meer in scenes worden gescandeerd
doordat van tijd tot tijd een van de
deelnemers werd uitgeschakeld. Wat er
b i nnen dit schema gebeurde h i ng van de
invallen af van het ogenblik en van de
reacties van de anderen.
Het, voor mij althans, ongeloof! ijk boeiende was nu dat via dit procédé van, laat
ik zeggen, de spontane exterioriseri ng,
ee n g root aantal van de wezen! ijke prob lemen van onze samenleving en onze ti jd
aan de orde kwamen op een soo rt metafori sche manier, d . w. z . zonder dat ze ook
maar enigszins bij name genoemd werde n.
Neem al leen al maar de manieren waarop de
anderen aan hun end komen . De eerste gaat
onder aan zijn gefrustreerde, maar toch
niet beteugelde agressiviteit. De tweede
wordt verstikt onder het imperia! istische
dienstbetoon van de anderen . De derde
komt om doordat hij teveel te si i kken
krijgt (letter! ijk) van degenen die z ich
aan zijn stompzinnig gezag hebben ontworsteld .
De vierde wordt (alweer letter! ij k) verplette rd door wat h ij als z i jn pi icht
beschouwd. De laatsten gaan eraan in een
spel van mach t en verleiding . Dat dit niet
zomaar bedachte, opgeplakte problematieken
z ijn bi ijkt overduidelijk uit het feit
dat de jongetjes spontaan méé de richting
bepaalden van de handeling waarin beinvloedi ng , verraad, geldingsdrang,
geweld, verzet t egen autoriteit en onrecht,
e nz. de belangrijke onderstromen waren.
Er ontstonden tal loz e interessant e momenten
vanuit ee n psychologisch ,oogpunt , maar
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ook met een sociale vertaalbaarheid. Enkele
voorbeelde n. Hoe ontstond het verzet tegen
de autori teit van de schoo lmeester,
waardoor aanvankelijk a l Ie leer! ingen zich
toch 1i eten 11 e i nsc hüchteren 11 ? Er was het
voo rbeeld van één dappere, maar de be langrijkste stoot kwam toch toen de meester
zijn dreigement niet kon waarmaken.
Hoe ontstond de afsplitsing onder de
kistensjouwers? De jongen die naa~t de
pi ichtsget rouwe zat g ing niet meteen mee
met de stak in g; hij aarzelde mi sschien we l
omdat hij zo onmiddel 1ijk binnen de
11 fysieke 11 aktieradius van Herman Vinck
zat. Toen motiveerde het andere jochie
zijn onwi 1 om aan het werk te gaan, die
eerst voortkwam ui t pure onlust ove r dàt
rotwerk, met een eis om loons verhog ing.
Was dat missch i en de re den dat de p i ich ts getrouwe kistensjo uwer al leen b lee f?
En dan de komponenten b i j het elkaar
overbieden, soms voorzichtig en soms door
plotse! inge forse verhoging van het ~~d rag.
En het verloop van de dis kussie ove r de te
graven gaten. Allemaal voer voor
psychologen .
3. De theater-vo r m.
De winst is dat het tra ditione le , hoewel
afbrokkelende identiteitsprincipe vr i jwel
geheel verlaten is. De akteur vertolkt
niet een figuur, en representeert toch ook
niet de 11 mens in het a l gemeen 11 of zo iets .
Hij is ni et een bepaald iemand, maar is
toch ook niet domweg zichzelf.
Hij is niet een abstraktie , maar toch ook
niet een konkreet ieman d. Het grapp ige i s
nu dat er, ondanks die relatieve onvertaa lbaarheid van wat hij doet , desondanks iets
heel reëels, hee l herkenbaars , wordt
vertoond, in dit 1icht is het fe i t dat de
voorstelling die i k zag , zoa ls ik hoorde
volkse r was dan die met de kinderen die al
eerder waren geweest , al leen maar gunstig .
Voor dit publiek was minder volks ook
minder herkenbaar geweest . Trouwens 11 vo 1ks "
associee r i k graag met "di rekt, kracht i g,
begrijpelijk".
Di t soort toneel 1i jkt me a l leen maar te
kunnen slagen a ls de akteurs een basis
hebben aan techni ek , verbaa l , fysiek en
daardoor een groot zelfvertrouwen .
En daarnaast is dan vertro uwen in de ander
noodza ke 1ij k.
Maar het allerbelangrijkste is wel dat
elke drang om een soo rt ste r te zi jn
afwe z i g moet z ijn , iedere idee van "kijk
mij eens ll, mannet j es makerij , de show

'
stelen, effektbejag. Een wat in onbruik
geraakt begrip als "dienstbaarheid" aan het
geheel moet voor al Ie deelnemenden opge ld
doen. En dat deed het kennelijk ook, en
daarom kan zo'n spel dan slagen en een
plezier zijn om mee te maken.
Be-langrijk 1ijkt me ook dat het spel .
zonder pretentie wordt gespeeld, zoals dat
ook gebeurde. Er was niets nadrukkel ijks
van "dit is gehee .1 nieuw, anders, beter"
of van 11 hier doen we ·nou dit en dit" of
van "hier neem je echt iets · van mee". En
toch gebeuren er wel twee opmerkelijke
dingen. Ten eerste wordt er een stroomgebied gemaakt voor kreatieve ontplooiing,
voor plezier i n het doen van iets dat je
graag doet en waarvan je misschien al leen
maar zo'n beetje vermoedde dat je het
eigen! ijk wel kon. Ten tweede wordt er,
zonde r nadrukkelijke bewustmaking,· uiting
gegeven aan wat het "frame of reference"
in de akteurs heeft gelegd zodat er dan
spontaan een moderne mythe wordt uitgebeeld,
die voor iedere toeschouwer een eigen interpretatie mo.gel ijk maakt .

11 . · Lucifer.
·we zage n een enkel tafereel, en veel zinnigs
kan ik daarover natuur! ijk niet zeggen.
Ook hier viel meteen op dat er sámen hard
g'ewerkt werd en dat er niet werd geprobeerd om een ander van het toneel weg te
spelen.
Maar het leek mij ook dat, na zo 'n
scene eens te hebben geprobeerd er ook aan
een soort synthese moet worden gewerkt ,

wi 1 het geheel niet te inegaal . bl ij ven .
Als je zo aan de kant zit te kijken zie je
n. 1. wel punten waarop het geheel wat meer
geharmoniseerd zou kunnen worden (dat
betekent niet gladstrijken of zoiets). Ik
zou me kunnen voorste ll en dat in een
diskussie naar voren zou komen dat de een
wat minder !lef, een ander wat minder
"mooi" zou moete n praten of bewegen.
Maar dat doen jul 1ie misschien o~k wel, en
schrijf ik dit nu al leen maar omdat ik
zo'n klein stukje heb gezien. BI ijft dat
het boeiend was om naar te kijken, en
waarschij nlijk ook wel dat jul 1ie het fijn
vinden om zo te werken .
11 1. A1gemeen •
Ik vond er een fijn sfeertje. Ik moet
eer! ijk zeggen dat ik , voor ik ging, wel
een beetje gedach t had dat het nogal
hooggestemd zou zijn , zo ' n sfeertje van
sektariërs , were ldverbeteraars , vegeta riërs
sandalenlopers. Wat ik er zo van zag en
hoorde , viel dat mee. Ik hoop niet dat
ju 11ie dat krijgen. Zonde r dat n. 1. is het,
zonder voorbehoud , erg goed wat jul l.ie
doen, en het 1ijkt er op dat ju 11ie
allerlei r isico ' s die er ook zijn , overconcentrati e op de groep en dwangmatigheid
van het . gezamenlijk ideaal, aardig· hebben
weten te vermijden (overwinnen?). Jul 1ie
zijn er, 1ijkt mij zo, best aan toe om
kontakt met pub! iek te hebben . Ik was nou
zelf pub l iek, en ik heb het een fijne
e rvaring gevonden.
Dat vonden mijn studenten overigens net zo .
Utrecht, 19 apri 1
Aart van Zoest
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rappo.rt Ie~ de regt
Çxcerpt van drie rapporten over het zomerproject 71 .
Bij het schrijven en denken over toneel kan
me.n twee benaderingswijzen tot dit
onderwerp toepas s en:
toneel a ls comme rcie
toneel als communicatief proces
Ik denk het 1iefst over de eerste maar als
ik erover moet schrijven dan gen iet de
laatste benaderingswijze mijn voorkeur. ·
Toneel is maatschappelijk relevant juist
in het commun icat ieve aspect , want ie de r-

een heeft ermee te maken, aî was het
maar als belastingbetaler.
Het WT heeft gekozen voor ee n leerproces
in welk onderzoek centraal staat :
'
de relatie: e igen persoon tot het theater
de relatie: theater tot d.e samenleving.
en dit impliceert
·
de relatie: eigen persoon tot samen leving.
Tonee~~is een communicat ie f proces , met
name een door midde l waarvan een "boodschap 11 wordt overgedragen . Communicatie
zou ik dan ook , misschien ietwat si mp! isti es , a ls vo l gt wi 1 le n definiëren: de
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spiraalbeweging, die ontstaat
door de bea ntwoord ing van de ui tdaging van
een kunstwerk, de reactie daarop en de
reactie daar weer op , etc . etc.
Deze eerste beantwoording kan geschieden in
vormen als proj ect ie, identificatie en
interpretatie, waarbij de eerste twee
vormen betrekking hebben op , wat ik noem
"aristotelies" toneel en de laatste op
"rrodern" toneel. Communicatie is een
noodzaak voo r samenwerking of je dat nu
wi 1 of niet. De politiek en het bedrijfsleven zijn hiervan voorbee lden ; de
samenwerki ng is hier eenvoudig noodzake1ijk. Bij toneel bestaat dit dwangmatig
karakter tot communiceren niet maar het
is een vrijblijvend proces.
Voor al les bi ijken hie r de communicatiestoringen evi dent. Deze kun nen _o. a . de
volgende oo rz aken hebben:
continu~

a. Wi 1 communicat ie tot stan d komen dan
rroet zowe l de tonee lmaker· als de
toeschouwer de (symbo len) taal kennen,
waarvan de tonelfst zich bedient.
Het leren van deze taal kan plaatsvinden
door cultu uroverd racht. Men is dus in
grote mate afhankelijk van zijn oude rs
en . hun leefpatroon om toneel t e kunnen
îer"en waa rderen.
Van meet at" aan was "de taa 111 van het
WT begri jp.e l i jk . Toen de nieuws items
we rden ingepast in het programma werd
het he le gebeuren makkelijker herkend
a ls toneel, wat aanvankelijk ook door
een (nog) onzekere presentatie moei1i jkheden gaf . Deze herkenning is nod i g
omdat anders niet mee r te achterhalen
is , waarop eigen l ijk gereageerd wordt.
b. Onder "het pub 1i ek" bestaat een zeer
grote different iatie i~ ideeën en
gedachtenwereld , symbo len e t c. Hierdoor
is het erg moei 1ijk aanspreekbaar
geworden. Het WT ech ter bleek d.m.v .
de grote variatie in het programma een
heel eind hieraan tegemoet te komen.
c-. Was de functie van toneel vroeger: een
uitdrukking en intens ivering van het
levensgevoel , zo zoekt het nu naar de
zingeving van het bestaan . Dit is door
het · WT heel voorz icht ig aangepakt , zod at
ze hiermee noch zichzel f noch het pub liek
hebben afgeschrikt.
d. Tussen de ton·e e 1 "goden" en pub 1i ek
bestaat ee n grote. ruimtelijke afst an d,
die vaak ni et al leen letter lij k b i ijft

en vaak noodzaakt tot te passief aanscho uwen waardoor nooit echte communi catie mogel i jk wordt.
De groep schiep zelf, vake r dan ik gedacht
had een soort toneeltje , waa rdoo r zo· zich
al enigszins op een afstand stelde en daarmee het pub 1i ek gemakke·I ijker maakte een
grote afstand te bewaren tot de scene
of vr ij blijvend langs en door te lopen.
"Een goed plekje zoeken" heette dat .
Purmerend was daar een mooi voorbeeld van ,
toen men zich uit een wi nke 1promenade
·
terugtrok om op een k le in p leintje voo r
een gebouwtje te gaan spelen, i.p . v. het
zei ltje midden in de straat te le.ggen en
de mensen dwingen om je heen te lopen en
niet toestaan langs je te lopen wat nu
veelvuldig gebeurde . Daarvoo r ben je niet
van Amste r dam naa r Pur11111erend gekomen .
Afstand bi i jkt ooK nauw samen te hangen
met emotionele instelling. De magiese kring
van 4 tot 7 meter waar- ik me vaak over
verbaasde is ~.I. noodza kelijk voor
beschouwing. Ik zou deze afstand dan ook
de projectie- en ident i ficatie afstand
will en noemen . Op deze afstand zal
de voorstel li ng heel ande r s ervaren
worden dan op een afstand van 1 à 2 meter.
die ik de participatie afstand noem.
Het innemen van de ene of de andere afstand
of het overgaan van d~ ene naar de andere
gaat samen met een.emotione le, mentale
instelling ten opzicht e va n het gebeu rde .
Het WT za l met de beteken i s van deze t wee
afstanden dan ·ook rekèni ng moeten houden .
Aan deze communicat iesto r ingen kunnen we
misschien iets doen door het vin den van
nieuwe communicatiem id delen of het
bruikbaar maken van de oude . In · de praktijk vraagt dit om de bereidheid van de
tone 1i st een d i·a 1oog aan te gaan maar ook
om een bepaa l de m~ntp.I itei· tsveran·d~ring·
ván het pub 1i ek, dî e neerkomt op e~n · ·
openstel 1ing, een bereidheid zich te laten
aanspreken. Dit laatste zou mogelijk zijn
a ls de samenleving haar leden zo aan zich
zou verpli chten dat zij z i ch betrokken
gaan voelen met wat er gebeurt in de
gemeenschap. Dit zou .op z i jn beurt weer
een i nstel 1i ng kunnen op leveren die inspirerend kan zijn voor het t onee l .
De grootste aandach t en concentratie werd ·
bereikt wanneer mensen daadwerkelijk in of
bij de scene we rden betrokken. Hoewel het
het WT aanvankelijk vreselijk veel moeite
kostte zoveel afstand te doen van zichze l f

om .zelfs maar met het pub! lek i n contact
te komen door al leen maar met ze te praten
na de voorstel 1ing. Er wordt dan een
beroep gedaan op het flexibele karakter
van de groep. Flexibiliteit kan èchter
a l leen bere i kt worden door een supergeorganiseerdheid van de groep.
Het is duidelijk dat een optreden met deze
vorm en inhoud, en onder deze omstandighed~n meer indruk maakt en iemand beter
b i jblijft dan een doorsnee theatervoorstel 1ing. Door de verscheidenheid in het
programma s preekt men ook veel meer mensen
aan dan het gebruik van één stuk i·n een
programma . Er wordt voorz ien in een
behoefte gek te wi 1 len doen. Iedereen zou
het graag wi 1 len maar durft het nooit.
"In ZIJn den ken en doen beoordeelt de mens
de situaties, personen en ideeën waarmee
hij wordt gekonfronteerd aan de hand van
waarden, normen en overtuigingen die hij
voor zi chzel f geldend acht, dus volgens
zijn referentiekader.
Bij al les wat ee n mens tegenkomt, vraagt
hij zich als het ware af: "Wat betekent
dit voor mij." In dit verband kan men
spreken van een 'def initie van een
situatie' die voo rafgaat aan iedere reactie
van de mens op hetgeen zijn pad kruist.
Deze interpretatie van en oordeel over een
situatie of gebe urtenis berust uiteinde! ijk
op een vergelijking met hetgeen de mens
vanuit zijn eiQen soc i a le mi 1 ieu vertrouwd
is en dat hem juist ~ijkt. Omdat niet a l Ie
mensen eenzelfde refer-entiekader hebben en
dus ook niet komen tot eenzelfde ' definitie
van de situatie' is het moge! ijk dat
dezelfde 'z ake! i jke ' werkelijkheid aanleiding kan geven tot verschi 1lende
' be leefde' werke lijkheden . Men ziet niet
de gehele zake ! ijke werke!ijkheid, integendee l , men selecteert, men kiest bepaalde
aspecten uit, of laat andere aspecten weg.
Soms wi 1 men bepaalde aspecten niet (of
juist wel) z ien, men ve rkleint of overdrijft de beteken i s ervan . Soms voegt men
aan de waarneming elementen toe, die in
feite he lemaa l niet te zien zijn zodat men
dan ziet wat men ve rwachtte t e zullen zien.
Deze 'beleefde werkalijkheid' die als 'de '
werkelijkheid wordt ervaren, is uiterst
belangrijk. Immers de mens e n handelen op
grond van deze laatste werke lij kheid
en niet op grond van een zake 1ij ke werke-.
1ijkheid die men ·met gege vens van b.v.
het CBS ! zo u kunnen aantonen . "

Hierop volgend is elke reactie op een stukje
toneel op straat dus meer een manier om je
te uiten dan dat de act ie op straat de
oorzaak en inhoud van de reactie uitmaakt;
het is meer een aanleid i ng . Vriendelijke
mensen reageren da n ook vriendelijk , onvriendelijke mensen onvrien delijk en
sceptiese mensen scepties. Het verband
actie-reactie 1igt dus minde r s t rak dan men
zou verwçichten . 1n dit 1i cht is het we 1
aardig om de eigen react ies op de pub! ieksreacties nog eens in de her innering terug
te roepen .
De ontsteltenis van .de groep op min of meer
agressieve reacties uit het pu b ! iek , die
(de ontstel t enis) mij toch enigszins verbaasde. Als men wat meer re làtiviteit voo r
het we r k en zichzelf zou kunnen opbrengen ,
zou men deze volslagen ir rationele uitingen
beter op hun waarde kunnen schatten .
Hoewe l negatieven en/of agress ieve reacties
heel wein i g voorkwamen waren ze het meest
op va 11en,d en reageerde de groep eerder op
één of twee negatieve react ies dan op
vijftig pos it ieve. Dus be ri ik nieuwsgieriger geworden naa r een negatief
reactiepatroon dan naar èen positief
re act i ep at roon.
Hoe zit het negat ieve reactiepat roon
in e 1kaar?
Bi j degenen die negat ief en/of agressief
reageerden heb ik het vo lgende.patroon
wat eigen! ijk mee r een proces is kunnen
ontdekken , opgedee ld i n vijf fase n.
1. men ervaart het als een inbreuk in het
normale ge dragspatroon als er iets op
straat gebeurd dat anders is dan
anders . Op één of andere manier is men
in het bezit van een de rmate rigide
en geborneerde mentali t eit dat geen
enkele afw i jking van het rrn ormale "
verwerkt of geto lereerd kan worden.
Nu kan men twee dingen doen: doorgaan
naar .de h ieronder beschreven fasen of
nu al reage ren . De directe reactie
komt niet vaak voor. Tot deze
reactiegroep behoren: sche l dende
langs r ijdende vrachtwagenschauf feurs ,
chauffeurs die je bijna , met veel gas
te geven, overr ijden en langs lopende
watergooi ende mannen .
Niet voor deze mensen, maar voor diegenen , die zich ook nog aan de volgende
fasen wi 1len overgeven zou deze inbreuk
kunnen wo rden vermin~erd b .y . door van
te voren door de toeter aan te kondigen
dat je iets gaat doen zodat je je
enigszins hebt voorgeste fd.
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2. ldént i ficatie. Hi.er heb ik het a l vaker
over gehad, over -de gêne voo r zichzelf wanneer men z ich identificeert
met iemand. die ze gek vinden doen: want
wat gezien wordt i s slechts de vorm
bestaande uit mensen, die op elkaar
staan en bewegingen make n die zij zelf
nooit maken, die op geen enkele manier
met elkaar verband houden, want om een
verband te zien zou, men dit a l les
moeten coördineren tot een verhaa l, wat
betekent aandacht voor de inhoud. Hier
komen ze nooit aan toe. Door de schok
die ze in fase · 1 hebben opgelopen zou ze
dat te veel moeite kosten. Er is geen
één ne atieve react ie geweest op het
programma naa r aanleiding van e inh oud.
Het kwam wel eens voor dat iemand het
niet eens was met de weerga ve van een
bepaald nieuwsitem, maa r dan vond men
het toch goed dat zoiets op straat
gebeurde.
3. Voortkomend uit het bovenstaande
ontstond een bepaald gevoel van bedreiging. En met de bedreig i ng een
de fensieve houding.
4. Ev ide nt was een grote gedragsonzekerheid
~Is gevo lg hiervan bij degenen, die zich
op één of andere manier negatief uitten
naar aanleiding van het spelen op
straat.
Je zou zeggen a ls je het ni et leuk
vindt loop je. gewoon door, maar dat is
niet het geva 1·. De mensen wi 1 1en het
zien, ze wi 1 len zich beledigd voelen.
Het.i s bij na een soort zelfbevred i ging
om Je te laten beledigen en dan je
agressie kwijt te kunnen raken .
5. Gedragsonzekerheid leidt tot t wee
dingen, te weten:
a. i dentificatie met de grote groep
van het g~hele publiek, die vei 1 igheid verschaft voor angst. Bijna
elke negatief reagerende respondent
da cht ook altijd namens het hele
pub 1 i ek te spreken C" 1k ge 1oof ook d:9t
nhemand het hier leuk vin dt " o . i .d. )
wat nooit voorkwam bij mensen d ie het
wel leuk vonden." Zij spra ken slechts
voo r z ichzelf.
Dit gaat samen met:
b. frustratie, wat in negentig van de
hon?erd gevallen t ot agressie leidt.
Over de groep int~rn en de onderlinge
relaties heb ik v~el geschreven. Dat kan
ik al !emaal vatten in : bi ijf jezelf
(nogmaals) en je werk relativeren wat
leidt tot a. tolerantie en b. intensivering van het werken en c. meer werk dat
verzet kan worden.

36

Het is inderdaad geen gemakkelijk proces ·
waar men mee bezig is. Di t onderzoek, déze
bezigheid waar het WT nu al een jaar .mee
bezig is betekent een stukje ·persoonlijkhe ids- en groepsvormin.g: het lerèn zien
van een eigen p laats i n een maatschappel ijk
beste 1 • Naarmate de gewonnen i rlZ i chfen
tot meer mensen door gaan dringen, des te
groter wordt de kans dat mede de samen1evi ng gaat veranderen: zo 'n onderzoek kan zo mede zelf een factor zijn/worden ·
die b ijdraagt tot socia le verandering~

Er werd gespeeld in :
1. Naarden
2. Abcoude
3. IJ mui den 4 keer
4. Broek in Wate rland
5. Monnikendam, 2 keer
6. Marken
7. Huizen
8. Utrecht, 2 kee r
9. Dronten
10, Flevoho f
11 . Haarlem
12. Lisse
13. Hillegom
14 . Alkmaar, 2 keer
15. Purmerend, 2 keer
16. Beverwijk
17 . Heemskerk
18 . Den Haag, 3! keer
19. Rijswijk
20 . Amstelveen, 2 keer
2 1. Buitenve ldert, 2 keer
22 . Rotterdam, 4 keer
23. Amersfoort, 2! keer
24. Amsterdam, 4 keer
25. Bo lsward
26. Sneek, t keer
27 . Heereveen
28. Leeuwarden
29. Gron 1ngen
30 •· Assen
31. Meppe 1
32 . Den Bosch, 2 keer ·
33. Ti lburg
In het geheel dus 60 kee r en 3 afgebroken
part ijen.
Al les bij elkaar hebben ongeveer 6 .000 .
mensen het gez ien , wat een gemiddeld opl evert van ongeveer 100 mensen per voorstel1 ing.
M.et een gemiddeld aantal voorstel 1 ingen van
ruim 3 keer per dag.
lex.

experimenten in de montessori school 2
lilt

"same.~cholq_n

5" me; 1971

Het is op veel Nederlandse scholen aan de orde van de dag, dat gebruik wordt gemaakt van de medewerking van de ouders. Die medewerking geschiedt op vele fronten: van het heel gewone mee-assisteren met
sport, spel, zwemmen tot aan sterk gespecialiseerde aktiviteiten, vooral op kreatief terrein. - Ouders-musici
geven schoolconcerten, ouders-grafici brengen de kinderen naar grafische bedrijven . Een prachtige aanvulling op wat de school zelf te bieden heeft, wordt op deze wijze door de ouders zelf geboden. - Men kan
o.i. deze ouderlijke inbreng niet genoeg stimuleren, al zal men - met de onderwijs-inspectie als rugdekking moeten waken voor een tevéél. Want niet alleen ouders en leerkrachten zijn beducht voor verwijten after
all: wat hebben we er toch veel tijd in gestoken ten koste van veel anderen, evenzeer nuttige zaken ... ,
maar óók de kinderen kunnen over-verzadigd raken ! Die verlangen aan 't slot van al die bijzondere bezigheden toch wel weer naar de vertrouwde orde-van-de-dag.
Vooropgesteld dus, dat men ook in dit opzicht matigheid weet te betrachten, kunnen bovenbedoelde aktiviteiten, professioneel verantwoord, van onschatbare waarde zijn voor de vorming van de kinderen. Ze zijn
het zuurdesem voor elke school.
Hoewel de bijdrage van het "werkteam" op de Amsterdamse Montessori School door zeer ervaren (beroeps)akteurs en regisseurs wordt geleid, vindt een verslag hiervan toch een plaats onder de kop "experimenten", omdat het invoeren van een "spel-uur" toch echt wel proefondervindelijk in z'n werk gaat.
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"werklhealer op de amslerdamse montessori school
In het maart-nummer van de schoolkrant
der AMS jaargang '69/'70 nr. 2 - dat is
nu ruim een jaar geleden - stond een interview van de dramaturg Tom Blokdijk
met twee ouders: mevr. Shireen Strooker en de heer Peter Faber. Deze twee
akteurs - want zo moest je ze toch nog
noemen - hadden het plan opgevat, om
op dè vrije zaterdagmorgen met kleine
groepjes kinderen te gaan " spelen" in
onze gymnastiekzaal.
Tom Blokdijk opende het vraaggesprek:
Waarom willen jullie dit gaan doen?
Shireen en Peter antwoordden :
"We hebben allebei met en voor kinderen gespeeld. Grotere en kleinere. We
zien kinderen groeien , groter worden,
maar we merken dat er op school maar
een paar innerlijke eigenschappen worden ontwikkeld. Ze leren praten, een
beetje luisteren en verder moeten ze
met hun groeiende hersentjes van alles
analiseren (ontleden) en kombineren
(optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen). Verder moeten ze een massa weten.
De eigenschappen die niet ontwikkeld
worden zijn: kijken, kommuniceren via
klanken, geluiden, bewegingen, kritiek
hebben op alles wat je ziet en hoort,
fantaseren over niet bestaande en op

het moment onbestaanbare dingen. Tussen 6 en 16 jaar zie je dan ook de fantasie opdrogen, de llchaamsexpressie
verstommen, de kritiek ophouden.
We willen een piepklein poginkje doen
om al deze dingen in het kind te bewaren."
Zo gebeurde het ook - en vanaf april
1970 tot aan de zomervakantie kwamen
de kinderen - uit de onderbouw - iedere
zaterdagmorgen in de gymzaal bijeen en
" speelden" er. Er groeide een sterke
band tussen de akteurs en de ki nderen.
Het gevolg was, dat het " speluur" een
dierbare bezigheid werd, zowel voor
mevr. Strooker en dhr. Faber als voor
de kinderen. Noodgedwongen kwam er
tegen de zomervakantie een einde aan.
Méér kinderen

Bij mevr. Strooker stond het toen wel
vast, dat het niet bij dit korte experiment
moest blijven. Maar er zouden wel meer
kinderen ingeschakeld kunnen worden en dan het liefst in hun eigen, vertrouwde klasse-omgeving.
Intussen werd de koöperatieve vereniging "het werkteater" opgericht: een
gemeenschap van toneel - en mimespelers, die hun kontakten met toneelgezelschappen vrijwillig verbraken om zich

vo lled ig opnieuw te koncentreren op
hun kunst. Dat hield in: terugtreden uit
de publiciteit, oude theatertradities vergeten en door middel van een intensieve training en studie helemaal opnieuw
beginnen.
De min ister van C.R.M. besloot "het
werkteater" te subsidiêren en de leden
daardoor in staat te stellen, gedurende
een jaar naar hartelust te experimenteren, om daardoor wellicht een nieuwe
vorm van "toneelspel " mogelijk te maken.
In het begin van dit jaar bracht mevr.
Strooker de wens naar voren om met de
hele koöperatie wekelijks gedurende
één uur in alle klassen van AMS te kunnen "spelen" . Van de ervaringen, daarbij opgedaan, zouden zowel " het werkteater" als de school belangrijk kunnen
profiteren.
Inpassen

Dit voorstel werd allereerst in het leerkrachtenteam en in alle klassen met de
kinderen uitvoerig besproken. In de
eerste instantie was het voor de AMS
als school belangrijk, hoe dit "spel-uur"
ingepast zou kunnen worden in het
weekprogramma van lessen. Overleg
met de inspectie had tot gevolg, dat de

vakken nederlandse taal en expressie
(in de wijdste zin) peet konden staan
voor een "spel-uur". Vervolgens was
het ook belangrijk om te weten, hoe de
kinderen er over het algemeen over
dachten . Maar hier bleek het experiment
van de zaterdagochtenden de commu nis
opinio al lang te hebben beïnvloed:
Tenslotte zette mevr. Strooker op een
ouderavond uiteen welke bedoelingen
het "werkteater" had met d it "spelen".
Er volgde een gedachtenwisseling met
de ou ders, waaruit grote belangstelling
en instemming bij de vaders en moeders
van o nze kinderen voor het " plan-Strooker" naar voren kwamen.
Toen was het pad geëffend en konden
de voorbereidingen beginnen :
op maandag 1 februari kwamen leerkrachten en leden van het werkteater na
schooltijd bijeen, om met elkaar kennis
te maken;
op vrijdag 5 februari bezochten de werkteater- leden de kinderen in hun eigen
klassen. Zo konden de leerlingen reeds
kenn ismaken met de mensen, die hen
in het spel-uur zouden gaan leiden.
Die kennismaking viel in alle groepen
weer anders uit. Hier en daar werd gezellig met de kinderen gebabbeld, zodat
de klassesfeer zich duidelijk aan de
" spel-leiders" zou kunnen voordoen. In
andere k lassen - o.a. in mijn eigen
groep - hielpen de toneelspelers de kinderen bij hun gewone schoolwerk: Peter
Faber zat braaf sommetjes uit te leggen
en hielp zoeken naar een onvindbare
bijwoo rdelijke bepaling.
Klas anders

Op vrijdag 12 februari vond het spel-uur
voor de eerste kee r plaats. Sindsdien
zijn de leden van de groep iedere vrijdagmorgen om negen uur op school
aanwezig. De kinderen hebben voor dit
uurtje hun klas danig veranderd: alle
stoelen en tafels zijn aan de kant gezet,
zodat een behoorlijke open ruimte in het
midden ontstaat. Ze zitten in een kring.
Om tien uur houdt het spel-uur prompt
op. Het laatste gedeelte, dat steeds kalmerend werkt, maakt het mogelijk om
na dit uur onmiddellijk tot de orde van
de dag over te gaan. De klas wordt
wee r in zijn oude toestand hersteld en
om kwa rt over tien uiterlijk is iedereen
weer aan de slag.
Door-werken

Maar wat er gebeurd is, werkt duidelijk
bij de kinderen en de volwassenen dóór.
BIJ DE KINDEREN:
het her-ont dekken van wat fantasie allemaal vermag, hoe je iets met je lichaam kunt uitdrukken; de macht van
het "gebaar"; hoe moeilijk het is, even
naar an deren te kijken, terwij l je zelf zo
graag aan de beurt wilt komen; hoe
heerlijk het is, aller aan dacht op je t e

weten (dit voor de te bescheiden kinderen).

Optimisme

BIJ DE LEERKRACHTEN:

In een recent g.e sprek met de leerkrachten zei mevr. Strooker:

hoe dit spel-uur je bewust maakt, welke
krachten er leven in je groep; het herontdekken van je eigen leerlingen: ze
komen heerlijk los en je kunt nu werkelijk een glimp opvangen van wat ze in
wezen zijn :
VOOR DE LEDEN VAN HET "WERKTEATER":
hoe moeilijk het is, krachten en tegenkrachten in een groep te leren herkennen en te hanteren"; hoe totaal anders
je je tegenover heel jonge kinderen
moet opstellen, terwij l je de ouderen
ook weer niet mag overschatten;

" We stellen ons voor d it tot aan de zomervakantie 1971 te doen . We hopen,
dat daarna de leerkrachten het zelf van
ons kunnen overnemen."
Ik geloof, dat het enthousiasme bij de
kinderen van d ien aard is, dat het "speluur" een vast punt in het lesrooster van
de toekomst zal kunnen worden!
P. van Eeden

ieder spel-uur wordt in het werkteater
volledig vooruit-besproken , de leden
vertellen elkaars ervaringen, van ieder
uur wo rdt schriftel ijk verslag gemaakt.
VOOR DE WERKTEATER-MENSEN EN
DE LEERKRACHTEN SAMEN:
iedere maand komen ze bijeen (hetzij
op school, hetzij in de studio aan het
Kattegat) en brengen verslag uit.
Kennismaking

Op maandag 8 maart was de schoolstaf
te gast bij het werkteater, waarbij het er
vooral om ging, dat men elkaar leerde
kennen.
Woensdagmiddag 10 maart d.a.v. waren
de kinderen uit de vijfde en zesde groep
op bezoek In de immense studio. Nauwelijks binnengekomen knabbelden ze
allemaal op een grote appel, mochten
lekker uitrennen en trokken daarna enigszins gekalmeerd - met hun leerkrachten naar de bovenzaal, waar ze getuige waren van een serie improvisaties
door de werkte ater-leden. - Het was de
eerste maal, dat mevr. Strooker en haar
groep voor publiek "optraden". - De
middag was een succes, omdat er precies gebeurde wat men er van verwachtte: een geweldige aandacht bij de
kinderen en daardoor sterk gekoncentreerd spel en later een spontaan meespelen door de kinderen met een gezell ige gedachtenwisse ling tot slot. We waren er allemaal erg gelukkig mee. Het
was voor ons allen een buitengewoon
belangrijke ervaring.
Namen noemen

In dit verslag, waarin getracht wordt
woorden als " tonee lspeler" en "voorstelling" te vermijden, mogen de namen
van de Werkteater-leden, die met onze
kinderen zo serieus aan het "spelen"
zijn, niet ontbreken; het zijn :
Herman Vinck, Yolande Bertsch, Peter
Faber, Gerard Thoolen, Rense Royaards.
Cas Enklaar, Marja Kok, Jan Joris Lamers, Helmert Woudenberg, Daria Mohr,
Hans In 't Veld en Shireen Strooker.
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motivering subsidie 71/72
januari 197 1
Nu we vier maanden aan het werk zijn ,
zien we dat we een deel van onze doel ste l 1 ingen al aan het realiseren zijn .
Het bi ijkt echter dat de taak die we ons
ges t e l d hebben en die voor ons op dit
moment van onverminde r de waarde is , zo
comp 1 ex is dat we deze on moge 1 ijk binnen
een jaa r enigszins in z i jn totalite i t
kunnen verwezen 1 ijken .
Als we na een jaar zouden stoppen , doen
we ons ze lf daarmee tekort , maar ook de
maatschappij , die geld in ons geï nvesteerd hee ft .
We zijn van menin g dat dit verzoek om
een nieuwe subsidie van onze kant vol ledig
gemotiveerd is, omdat wij onve r minderd
geloven in de functie van het teater
mits de voorwaarden daarvoor gek reëerd
zijn en er een werkwi j ze gevonden wordt
di e de mogelijkheid biedt jeze l f te
ontwikke len en een zinvol Ie relatie met
de samenleving op te bouwen . Daar zijn
we hard aan bez ig.
Een onderzoek a ls het onze, dat zo teruggaat naar de basis en al Ie vermeende
verworvenhede n en ervaringen uit het_
ver leden in een nieuw daglicht ste lt en
re lativeert , vereist , ook in een vergel ij kbare si tuatie in de wetenschap - tijd .
Het is onze ervaring dat het we rken met
een te grote "haas t " beklemmend we rkt en
een negatieve invloe d heeft op het ·onde r zoek .
Di t ge 1 dt ook voor "pub 1 i eksbenader i ng " .
De konfrontatie met publiek zal ongetwij f e ld in de ons nog reste rende maanden
frekwe nte r worden en we zullen steeds
andere metoden en vormen moeten onderzoeken .
Met het oog daarop is het ons hee l duide1i jk geworden dat de na een jaar verkregen
ervaring en inzichten veel te gering zijn
om tot een zinvol Ie af ronding en een
steekhoudende evaluatie te komen die ook
buiten de groep bete kenis hee ft .
Het 1ijkt ons z i nvo l om u, in het kader van
dit nie uwe subsidie- verzoek , op de hoogte
te brengen van wat wij deze maande n hopen
te doen . Tot nu toe hee ft het accent in
ons we rk meer gelegen op het optimaal
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functionere n van onszelf · in de groep en
van de groep a ls zodan ig . We zijn er nu aan
toe grotere aandacht te besteden aan
"pub 1 i eksbenaderi ng" .
a. 14- daags project in Parad i so (gestart
beg i n novembe r )
b . het werken met kinderen in een amsterdamse montessorischoo l enkele uren i n
de week. Di t is een opgave voor de
hele groep gelijktijdig .
c . het f il mproject : het werken van de
groep gedurende drie we ken aan
ca r toons over de componis t L. van
Beethoven , in opdracht van BRT/NCRV .
d . een manifest atie medio februari gedurende enkele dagen in ons gebouw ,
waar i n we een selectie van wer kstukken
uit de afgelopen maanden aan het
publie k zullen toetsen. We hopen zo
enige richt l i j nen te vinden voor verdere
confrontaties .
e . in de zomermaanden zu 1 1en we een aanta 1
confrontaties aangaan b . v . in artis , op
st raat , het strand , campings etc .
We wi 1 len hierbi j de wijze van presentatie
di e we in Pa radiso toepassen. verder onderzoeken : het publ iek niet speciaal uitnodi ge n naa r ons te komen , maar waar publiek
is "toeva 1 1 i g" iets verton e n .
El k van deze konfrontaties zu ll en we
verwerken en· onze ervaringen ; bevindi ngen
en resu ltat en inventariseren .
Het valt ons moe i 1 ijk iets te zeggen over
de konkrete resultaten tot nu toe . We
ve rwijzen daarvoor naar het inter i mrapport dat Tom Blokdij k maakt voor de
Raad van de Kuns t .
Als ons research -we rk zich zo goed ontwi kkelen bi i jft als het nu doet , zullen
we na een jaar kunn en zeggen dat we hee l
wat hebben ontdekt . Om deze verworvenheden t oe te k11nn An r;:i ~<;P " i c; mi:>er rlan
één jaar.nodig . We zo ud ~n dat gradg zei f
doen . Bovendien, als we na een jaar uit
elkaar zouden gaan , zou ieder wel iswaar
zijn indiv iduele ervaring mee neme n, maar
het proces van groepsvorming zou wee r
opnieuw moeten beginnen . De gemeenschappe1ijke erv9r i ng is voora lsnog veel belangrijker dan de individuele , omdat a l leen de
eerste via een vanzelfsprekend geworden
versta ndhoudi_ng, via ongeschre ven regels
de eenh eid tot .stand brengt die ons
inziens zo nodig is om zinvol teater te
kunnen ma ken .

Wij wi 1len daarom met deze groep in zijn
huidige samenstel 1 ing . doorgaan.
We zijn erv3 1 over~· .... ; gd dat uitbreiding
of wi jz i g ing ve n d<.:l ~ roep het onderzoek
zou benadele n. Dit han ~TI· samPi; ~ e-;· ::L~:
door ons fur.kt i or. ee 1 bev.: r: den s :- ru:~-j ·~· · r
van de groep .
Het is belangrijk binnen de groep . 0en
evenwicht te vinden dat fun kt ioneel is
op zowel artistiek als organisatorisch
vlak. Dit evenwicht zal verstoord worden
als we ·de samenstel 1 ing zouden wijzigen.
Het evenwicht is ontstaan doo r het
principe van niet delegeren van· verantwoorde! ijkheden, van werken zonder vaste
leider d.i . gespreid leiderschap. Juist
dit principe, waardoor op ieder een
berÓep wordt geda an a l zijn kwaliteiten
voor de ~roep in te zetten heeft zulke
verrassende result aten opgeleverd .
De verregaande specialisatie en fragmentarisering in de maatschappi j vinden hun
weerslag ook in het theater. Dit is noodzakelijk geweest , maar werkt steeds meer
een desoriëntatie en vervreemding in de
hand .
Wij onderzoeken de impulsen die ontstaan
uit een hereniging van fun cties van ieder
1id van de groep, dus zonder afsp li tsing
in a uteur-regi sseu r-akteur-dekorat eurtechnikus-adm inistrateur.
Onze we rkzaamheden in het volge nd jaar
zien we heel konkreet voo r ons. Aan de
hand van projekten zull e n we die i mpulsen
beter kunnen analyse ren e n dan ve r schi 1lende
methoden onderzoeken om de betekenis
ervan in een dramatis ch e vorm te gieten ,
zodat de inhoud duide l ijker herkenbaar
wordt voor het pub! iek. We zu ll en dan ook
een methode zoeken een reële "feed-back"
te krijgen van het pub! iek zodat de
.wisse lwe rking optimaal kan z ijn. De
tr~ining~n z~ I len steeds meer in dienst
staan van de projecten~ We stell en ons voo r
tezijnertijd mee r feitelijke gegevens te
verstrekken als we het vo l gende seizoen
bef(;lT .kunnen overzien.
Te allen tijde zij n we bereid en verlangend
een en ander. in ee n. persoon! ijk gesprek toe
te 1i chten.
·

BEGROTING 1971 - 1972
110 Sa 1ari ssen
11 1 Socia le lasten

194. 607
53~809

248.416
210
220
22 1
222
230
240
250

Huur
Gas en Water
Electricite it
Verwarmings kosten
On derhoud, invent ar i s
Verzekeringen
Schoonmaakkosten

19.600
1.200
2.800
6 . 000
7.000
2 .000
7.500
46. 100

=======
310
311
320
330
331

Be roeps kosten
Manifestat ies naar bu iten
Invester in gen project
Traini ng en onderzoek
Toepassing tr. & o.

5 . 000
12". 500
5.000
10. 000
12 . 500
45 . 000

======:::::=
410
411
412
420
430
440
441
442
443
445
460

Reis - en verblijfkosten
Autokosten
Representatie
Pub 1i kat i es
St ud ie mat . /Dokumentatie
Kantoorbenodigdheden
Po rt i
Te 1e foon
Bankkosten en interest
Alg.kos t en
Onvoo rzien

15 . 000
1. 000
6.000
2.000
4. 000
2.000
5 .000
1. 000
10.000
12.484
58.484

==== ===
TOTAAL

398. 000

=======
Bij de s ubsid ie- toezegging voo r ons 2e
onderzoeksjaa r is doo r het Min ister ie van
C. R. M. op deze beg rot i ng een bedrag van
f 14 . 000 ,- " bezu in igd ". Daar dit ernst ige
konsekwenties heeft voor ons werk, hebben
we alsnog een verzoek inged ien d om onze
toch al "zu i nige" begroting i n z i jn geheel.
te honoreren .

Het Werktheater.
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planning 2e jaa'r·
Bij het evalueren van ons eerste werkjaar
bl~ek het belangrijk te zijn het tweede '
jaar duidelijker te plannen teneinde een
grotere garantie te hebben dat al die
aspekten van het onderzoek, d ie nog onvoldoende werden aangepakt (z ie motivatie
subsidie) al Ie aandacht zullen krijgen .
Omdat we allemaal de indruk hadden, dat
niet iedereen met iedereen voldoende
intensief had gewerkt, besloten we i n
ie der geval een groot gedeelte van de
eerste werkperiode in groepjes t e werken.
PLAN 1
Er zal voor drie maal twee weken in drie
wi'ssel end samengeste _I de groepjes aan een
uit die groepjes voortkomend thema worden
gewerkt.
Om· (:Je ...twee weken zu 11en we de resu 1taten
daarvan aan elkaar tonen en het werk
uitvoerig evalueren volgens gemeenschappelijk vastgestelde kriteria .
Tegelijkertijd zullen we aan twee grotere
projekten beginnen, in twee groepen van
vijf , die geleid zullen worden door twee
gekozen stimulatoren . Deze projèkten
z~I lén ook weer afgesloten · worden door
een .uitvoerige eval uat ie. Tot half
nov~mber zullen er geen opdrachten ·van ·
buitènaf worden aangenomen of uitgevoerd.
We l · kunnen projekten of onderdelen vàh
projekten Indien er behoefte aan is in
publ i_ekskonfrontaties getest worden. Dit
biedt de moge! ijkheid om a an eventue le
aanvragen tegemoet te komen .
PLAN 11 ··
De twee maanden die volgen op plan 1
zullen in de eerste plaats worden besteed
aan .de verwerking van de resultaten vah
de vorige projekten. , Dit om te verm·ijden
dat een op gang , zjjnde ontwi kkeling doo r
"de afspraak iets anders te gaan doen" .
zou worden afgebroken.
PLAN 111
De periode na februari kan worden gepland
voor het ui tvoeren van opdrachten en het
bewust zoeken naar konfrontaties . We
z ull en gaan bekijken hoe en aan welke
opdrachten gewerkt kan worden . Bepa lend
voor keuze en werkwijze zullen de versch i 1 lende a s pekten van het onderzoek
en de verschi 1 lende ambities zijn.

~4

TRAINING
De individue le training wordt zo mogeli)k
gezamenlijk gehouden maar is
ind ividueel gericht. Belangrijke punten ·
zijn de kontinutteit en het e l kaar .
helpen een training te vinden waarbij je
optimaal kunt werken.
De yogalessen en de akrobatiek zullen
worden gekonti nueerd. Van 22 november -tot
4 december zal er een groepstraining zijn
onder 1ei d ïng van . ieman d van bui ten a.f . .
ADMINISTRATIE EN ORGANISATIE
Voor de admi.ni.st"r.atieve en organisatorische
werkzaamheden zu l Ie~ we hetzelfde systeem
a 1s vorig jaar toepas.sen , n. 1. het opvangen
van deze werkzaafT]heden In steeds. wisse lende
driemanschappen, waarbij Hans Man ln ~T
Veld als co6fd in ~tor bi ijvend deel uit ia l
maken.
GROEPSBEGELElDING
Omdat de andragoog Rien Sprenger zijn
kontrakt met ons niet heeft kunnen verlengen hebben we bes loten een psycholoog
aan te trekken , om ons permanent te ·
bege 1ei den. We ge 1oven hu l·p· nodig te
hebben van een ~especial iseerde buiten- ·
staand~ r o~ het vlak . van ~e ohderl inge
k~mmun~kat 1e , om mis verstanden, · vage
s1tuat1es, konfl ikten te ana lyse ren , te
1eren herkennen en zo moge 1ijk op te
lossen omdat die vaak remmend voor het
werk zijn.·
Hij zal ons bovendien kunnen he lpen met
het evalueren van projekten en publ iekskon f ronta-t i es .
·
.
Wij Vonden Leop61d van Raves t eyn bereid ·
deze taak op z ich te· nemen . . ·

boven:

d1"~ucn~
(n.c.r.u-.-~~ i1 dec.'11)

ondtr:

(paradA~o).

