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JAARVERSLAG '71-'72
redaktie

Cas Enklaar - Daria Mohr - Lex de Regt
Rense Royaards - Hans Man in 't Veld
Herman Vinck.

fotografie

Oscar van Alphen (Foto's To You)
Rens e Royaards - Rosemarijn van der Sluis
Marie Stokker (Foto ' s Allez-Hop)
Herman Vinck.

lay-out

Rense Royaards - Herman Vinck.

druk

Federatie van Kunstenaarsverenigingen.

kronologie
1 tot 13 september:
13 tot 16 september
20 tot 25 september

27 september
15 oktober

20 oktober
18 oktober

24november
25 november
26november
7 december
8 december

9 december
10 december

14 december

15 tot 18 december

20 tot 24 december
21 december
3 !ot 9 januari

12 tot 20 januari
13 januari
17 januari
21januari

repetities tv produktie "De
Avonduren van Beethoven".
opname "Beethoven"
verblijf in "de Vluchtheuvel" in
Bergen voor evaluatie van het
vorige jaar en planning van het
komende jaar.
organisatie van de "kleine" en
"grote" projekten.
eerste serie "kleine projekten"
afgesloten met een voorstelling
op de Akademie voor Expressie
in Utrecht.
eerste gesprek met Peter Schat
over zijn plannen met ons.
Leopold van Ravensteyn als
groepsbegeleider, voor een proefperiode tot 18 december.
Vlinderakt in Paradiso.
konfrontatie Ganzenborden in
eigen ruimte
konfrontatie Pinter in eigen
ruimte
konfrontatie Ganzenborden in
eigen ruimte
eerste zitting van groepsgesprekken
met Herman Engelhard en Adeline
Salomé.
konfrontatie Pinter in eigen
ruimte.
konfrontatie Ganzenborden in
eigen ruimte
besloten de proefperiode van
Leopold niet te verlengen.
konfrontatie Pinter ,in eigen
ruimte.
gesprek over ieders motivatie om
door te gaan en over opzet
subsidie-aanvraag in Artis.
verdere uitwerking van deze
gesprekken o.l.v. Rien Sprenger
gesprek over een eventuele
samenwerking met de NCRV
over een nieuw projekt.
afspraak met Ritsaert ten Cate
dat we in Mickery zullen spelen
bij de opening.
uitwerking subsidie aanvraag
voor- '72-'73
uitzending "Beethoven"
'loorbereiding op de keuze van
het nieuwe projekt door middel
van ganzenborden.
werken aan "Temple Drake"
van Faulkner
gesprek met de heer Padt en de
heer Michaël van CRM
gesprek over de ad-hoc periode
(plan 3)
keuze van Foudraine en Laing
als tema voor het projekt.

24 januari
27januari
28 januari
1 februari

2 februari
5 februari

15 februari

16 februari
18 februari
25 februari

29 februari

1 maart
4 maart

7 maart
13 maart
16 maart

17 maart

20 maart
21 maart
22 maart

23 maart

28 maart

werkavond met onder\vijzers
van de Amsterdamse Montessorischool
Konserten "Gezin en Waanzin"
voor het nieuwe projekt
gesprek over tijdsplanning van
de rest van het jaar.
bespreking van het verzoek van de
Nederlandse Operastichting om
mee te werken aan "Aus einem
Totenhaus".
Eerste gezamenlijke werkdag aan
"Toestanden".
werkavond met publiek van
"Toestanden"
gesprek over aanvrage om
"Allez Hop" te herhalen in het
Holland Festival.
werkdag ' '.Toestanden" in aanwezigheid van Pedagogiese
Akademie uit Roermond en het
Mimegezelschap Carroussel.
Shireen, die vanaf 14 december
zwangerschapsverlof had, was
voor het eerst weer aanwezig.
werkavond "Toestanden" voor
kursisten van de Woodbrookers.
optreden voor aktie de Rode Stip
in de Vleeshal in Haarlem.
werkavond "Toestanden" voor
het Triniteitskollege uit
Haarlem.
werkavond voor oncrerwijzers
aan de Amsterdamse Montessorischool.
werkavond "Toestanden" voor
een school uit Leeuwarden.
werkweek-end in Beekbergen met
Herman Engelhard en Adeline
Salomé
eerste gesprek over To You.
gesprek over medewerking aan
de Spielstrasse in München.
werkdag "Toestanden" in
aanwezigheid van kursiSten van
de Woodbrookers en de preadvieskommissie van de Raad
voor de Kunst.
konfrontatie "Toestanden" in
Haarlem voor het Triniteitskollege.
tweede gesprek over To You.
konfrontatie "Toestanden" in
"de Trapkes" te Breda.
konfrontatie "Toestanden"
voor verpleegsters uit Amsterdamse ziekenhuizen.
opname van fragmenten van
"Toestanden" door de BRT.
Bezoek van Jan Foudraine.
nachtvoorstelling van Pinter
in Mickery-Mokum.

30 maart

31 maart
1 april
8 april

9 april
9 tot 15 april
15 april-15 mei
18 april
19 april

22 april
25 april
26 april

27 april

29 april
30 april

2 mei

9 mei

besprekiÎig KRO t.v. piojekt in
de Merkelbachschool in
Amsterdam-Buitenveldert.
Nachtvoorstelling van Pinter in
Mickery-Mokum.
nachtvoorstelling "Toe standen"
in Mickery-Mokum.
nachtvoorstelling "Toestanden"
in Mickery-Mokum.
werkochtend met kinderen in
het Shaffy-theater ter gelegenheid van de Jeugdteaterdag.
gesprek over opzet straatteater
met Lex.
opname "Joyce en Walde>'' voor
de KRO t.v.
korte tijdseenheden gewerkt aan
straatteater.
konfrontatk "Toestanden" in de
kliniek St.Anthonius te Etten-Leur
konfrontatie "Toestanden" in de
het psychiatries centrum De
Oosthoek te Limmen.
"De Finale" in Paradiso.
konfrontatie "Toestanden" in
."De Klokkenberg" te Breda.
konfrontatie "Toestanden" in
het psychiatries centrum
Amstelland te Santpoort.
bezoek van een groep gehandicapte kinderen uit het revalidatiecentrum Groesbeek.
deelname aan de Vietnamdemonstratie.
"De Finale" op het terrein van
de Vietnam-manifestatie in het
Amsterdamse Bos.
konfrontatie voor het
"Verplegingskollektief' van
"Toestanden" in eigen ruimte.
konfrontatie "Toestanden" i.n de
Lucia-stichting te Breda.

12 mei
13 mei

l 5 mei tot 20 juni
5 juni tot 15 jWli
1.5 juni

20 juni
21 juni
22juni

27 juni tot 22 juli
8juli
24juli
26juli
27 juli tot 25 aug.
29 juli tot 6 aug.

14 tot 25 augustus
18 augustus

25 tot 31 augustus
1 ~ptember

2

konfrontatie "Toestanden" voor
verplegingskollektief (dag van
de aktie Baas In Eigen Bed).
gesprek met de NCRV over een
nieuw projekt.
Yolande gaat met zwangerschapsverlof en reist met Lex naar de
klinieken waar we gespeeld hebben voor een evaluerend gesprek.
gewerkt aan "To You".
gewerkt aan "Allez Hop"
uitvoering "Allez Hop" in de
Koninklijke Schouwburg in
Den Haag.
"Allez Hop" en " To You" in
Carré.
gesprek over de periode na de
vakantie.
optred~n voor de manifestatie
"Kind en Leefmilieu" in de
Bosco-tent op de Floriade.
gesprek met Leoni Schimmelpenninck over een stage.
vakantie
uitzending "Joyce en Waldo"kinderfilm voor de KRO.
voorbereiding straattheater
gesprek met de NCRV over een
nieuw projekt.
straatteater.
kursus Volkshogeschool in
Bergen.
De ene helft van de groep werkt
met de kursisten, de andere
begint aan dit jaarverslag.
werken aan Olympies programma
voor München.
gesprek met de afdeling Kunstzaken van de gemeente
Amsterdam
optreden op de Spielstrasse in
münchen.
begin van het nieuwe seizoen.

jaarverslag 71 ·72
VERSLAG VAN DE EVALUATIE WEEK IN
BERGEN (N.H.) van 20 tot en met 24 september
'71.
We evalueerden het afgelopen seizoen en trachtten
onze motivatie, opzet en tijdschema voor het
seizoen '71-'72 nader uit te werken.
I11 Januari '7 1 was het reeàs duidelijk dat we ons
onderzoek wilden kontinueren. li1 een motivering
voor een subsidie voor het seizoen '7 1-'72 die aan
de minister van CRM werd gezonden, (zie eerste
jaarverslag blz. 42) kwamen de volgende punten
naar voren.
.
We hadden ons tot dan toe voornamelijk gekonsentreerd op het groepsproces en de relaties onderling,
waaruit een duidelijke eigen groepsstruktuur was
ontstaa!1, gebaseerd op gespreid leiderschap.
We wilden ons nu duidelijker gaan richten op onze
relatie met het publiek en de samenleving.
Dit zou geschieden door meer konfrontaties, die de
mogelijkheid van een toetsing inhielden . We achtten
het niet mogelijk na één jaar tot een zinv<-'lle
.ifronding van het onderzoek en tot een evaluatie
te komen , die naar buiten toe van betekenis zou
zijn.
We deden deze motivatie vergezeld van een lijst
van voorgenomen proj ekten, die we in de komende
maanden tot en met augustus 1971 wilden realiseren
en van een begroting ten bedrage van f. 398.000,-.
Op 7 oktober '71 ontvingen we bericht van de
minister dat er subsidie was toegekend ten bedrage
van f. 384 .000,Van 20 tot en met 24 september '7 1 trokken we
ohs terug in Bergen om de motivatie, opzet ·e n het
tijdschema voor '71-'72 nader uit te werken. We
werden hierbij geholpen door de andragoog
Rien Sprenger en door Annemarie de Boer van de
school voor journalistiek, die als notuliste optrad.
In een vergadering van vrijdag 17 september werd
de organisatie van deze dagen besproken.
Er ontstond spraakverwaaring over de zakelijke en
ideologische benadering van deze evaluatieweek.
"Gaan we praten vanuit de projekten (dwz. een
zakelijke en praktiese benadering volgens een duidelijk opgesteld tijdschema) àf vanuit de mensen
(dwz. alle tijd nemend voor persoonlijke en
ideologische benadering)? "
We kwamen overeen dat het er niet om ging elkaar
onderling te overtuigen van iets , maar om inzicht te
krijgen in wat er leefde in de groep.
Zo werd besloten de eerste twee dagen in ontspannen sfeer gesprekken twee aan twee te voeren, die
tot doel hadden (zo nodig) duidelijkheid te
scheppen in de per$ponlijke interviews die als
evaluatie van de projekten van de afgelopen periode
in het "grijsboek" waren verzameld.
(Persoonsgericht)
·
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Aan het einde van de tweede dag zou door stemming
besloten worden of deze gesprekken voortgezet
moesten worden of dat er een zakelijk en praktics
gesprek over de voor ons liggende periode moest
komen. (Taakgericht dus).
Deze twee elementen, het " persoonsgericht of
taakgericht praten" speelden een belangrijke rol in
onze gesprekken en de wijze waarop besluiten werden genomen.
Hoewel ieder van ons toen een andere inhoud en
een ander belang aan beide begrippen toekende, is
achteraf het meest opmerkelijke hoe beide
elementen tot een synthese kwamen in het projekt
"Toestanden". (Onze volwassenwording als groep
en als individu~)
Destijds bestond er nog een duidelijke scheiding in
(a) hoe funktioneert ieder individueel in de groep
en hoe ontwikkelt zich het groepsproces èn (b)
hoe manifesteert de groep zich naar buiten toe en
hoe vindt zij haar funktie in het maatschappelijke
patroon.
.
De eerste twee dagen praatten we twee aan twee,
uit welke gesprekken 's avonds de belangrijkste
punten in de hele groep besproken werden. We
besloten de daarop volgende dagen te besteden aan
de organisatie van de voor ons liggende periode.
Ondanks tegenstellingen die zich uitten in: "we
zijn geen kommune, maar een werkgroep" en "we
zijn een organiese en geen georganiseerde eenheid",
vonden we dat op het persoonsgerichte vlak
(het groepsproces) een kontinue observatie van
buitenaf, door een psycholoog, verhelderend kon
werken.
We zagen hierin zeker geen afschuiven van verantwoordelijkheid, maar een hulp in het oplossen van
problemen of konfliktsituaties, die zich tijdens het
werken konden voordoen en in alle opzichten belemmerend werkten.
Omdat we de financiële konsekwenties hiervan nog
niet konden overzien maakten we een alternatief
plan: na ieder projekt zouden we ons gedurende
twee weken koncentreren op een groepstraining
met een psycholoog. De bedoeling zou dan zijn om
tijdens het werk gerezen spanningen of konflikten
uit te werken of ingesleten patronen op te sporen,
bv. in de vorm van psychodrama.
Een kommissie zou de mogelijkheden en financiële
konsekwenties van beide plannen onderzoeken.
In de tweede helft van de. week konstateerden we,
wat het werken betreft, de volgende belangrijke
punten (taakgericht):
.
.
- J e werkt h'ei Îl;te;1siefste ~et elkaar ill kleine
groepen.
- nog niet allen in de groep hebben op ee11 dergelijke manier, in direkte konfrontatie met elkaar,
gewerkt.
- Het waarheids- en dromenprojekt leerden ons dat

het splitsen van de groep in tweeën voor het
gellfktijdig uitwerken van t wee projekten binnen
onze mogelijkheden lag.
- we wilden een projekt met de gehele groep
maken waartoe ieder zich gemotiveerd voelde.
(Lucifer was tot dan toe het enige projekt van de
hele groep en dat beantwoordde niet aan deze
behoefte).
- we moesten ons afvragen hoe we aan de vele
aanvragen {b.v. werkende jongeren, Amsterdamse
Montessorischool, Paradiso, Alternatieve Kerkdiensten, enz.) konden voldoen.

Plan 3
In een daarop volgende ad-hoc periode zal worden
ingegaan op aanvragen van buitenaf. Bovendien zal
aandacht worden besteed aan persoonlijke verlangens van ieder· lid van de groep (werken op
scholen, met studenten e.d.).
We dachten hierbij ook aan een overbrugging voor
het geval subsidie voor een derde jaar zou uitblijven
en we ieder voor onszelf het werk buiten het
Werkteater dienden voort te zetten.
We maakten een voorlopige tijdsindeling.

Uit deze overwegingen ontstond het volgende
jaarplan;

Plan 1
a. We inventariseren welke leden van de groep
weinig met elkaar gewerkt hebben. Aan de hand
van deze inventarisatie wordt de groep in drie
groepjes verdeeld. Deze groepjes werken twee
weken aan een zelf te kiezen idee, volgens een
zelf te kiezen werkwijze. Dan tonen de groepen
aan elkaar waar ze mee bezig zijn geweest.
Daarna worden er nieuwe groepjes samengesteld,
Dit komt tenslotte neer op negen verschillende
groepjes in een tijdsbestek van zes weken.
(Kleine projekten).
b. Gedurende dezelfde zes weken worden parallel
aan de "kleine projekten" twee "grote
projekten" ontwikkeld . Hiervoor wordt de groep
dus in tweeën gedeeld. Deze groepen worden
geleid door een stimulator, en het is de bedoeling
deze "grote projekten" na zes weken aan
publiek te laten zien.
Voor alle projekten (kleine en grote) wordt een
evaluatie-metode bepaald. Een evaluatie binnen
iedere groep zou samen met de reaktie van de
andere groepen worden verwerkt in één evaluatie.
Na zes weken zou er een algehele slotevaluatie
van de kleine en van de grote projekten plaats
vinden.
De gemeenschappelijke kriteria voor de evaluatie
zouden van te voren worden vastgesteld.
c. Na deze periode werken we gedurende twee
weken in de hele groep aan een groepstraining,
geleid door iemand van buiten de groep.
's Avonds vinden dan de konfrontaties plaats van
de grote projekten.

Plan 1
Plan 2
Plan 3

van 4 oktober - 1 december 197 1
van 6 december '71 - 18 februari '72
van 20 februari - eind april '72

We stelden de publiekskonfrontaties aan de orde,
naar aanleiding van het plan om "open huis" te
houden. " Moeten mensen in en uit kunnen lopen
en in hoeverre is dit van invloed op de groep. In
hoeverre kun je werken met publiek erbij , en in
hoeverre kun je dit trainen.
Moet het publiek getuige zijn van een af produkt
of moet men getuige zijn van een werkproces" .
We zijn het hierover niet met elkaar eens. Het
gesprekstema lijkt nogal hypoteties. In de loop
van het jaar blijkt het zich per keer vrij organies
op te lossen.

Plan 2
Daarna willen we komen tot een projekt waaraan
de hele groep deelneemt. We kiezen een tema. Over
dit tema wordt gedurende twee weken informatie
ingewonnen, gediskussieerd enz. Aan de hand hiervan wordt de stijl bepaald (show, tragedie, revue
enz.) en een stimulator gekozen. In kleinere
groepen worden via improvisaties ideeën uitgewerkt
die later in de totaliteit hun plaats moeten vinde~.
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plan 1
kleine projekten
(eind september tot half december)

EERSTE SERIE
Herman Hans, Yolande: Vlinderakt en "Peggy
'
Lee dansje."
Opzet: Twee à drie maal gedurende twee uur
werken.
Doel: In de eerste plaats betere kennismaking met
ëikäär door middel van het werkproces.
In de tweede plaats de opdracht in zeer kort tijdsbestek iets "af" te maken.
Bij het werken aan deze akts hebben we niet
bewust een werkwijze onderzocht. We zijn ontspannen en intuitief te werk gegaan en hebben zo
beide doelstellingen gerealiseerd.
In het "Peggy Lee dansje" waren we all~en _gericht
op het realiseren van een vorm, om te zien m
hoeverre we ons binnen de discipline van de muziek
konden uitdrukken in een eenvoudige dans, en om
ons gevoel voor maat en ritme te oefenen. We
hebben het opgezet als een revue-nummertje, en
meer is het ook niet geworden. Het is nooit de
bedoeling geweest dit naar buiten te brengen en dat
is ook nooit gebeurd.
Vertrekkend vanuit een idee van Hans om een
klownsakt te maken, en na allerlei oefeningen
hierop gedurende drie dagen, zijn we via een brainstorm tot drie voorstellen voor een akt gekomen.
We besloten er twee van te realiseren in verband
met de korte tijd, nl de Vlinderakt van Yolande en
het hierboven genoemde dansje met striptease van
Herman.
In drie maal twee uren hebben we beide uitgewerkt
en tenslotte getoond aan de rest van de groep. De
reakties waren vooral over de Vlinderakt algemeen
positief en er werd op aangedrongen dat we het
naar buiten zouden tonen. Dat gebeurde twee maal
(voor de Akademie voor Expressie in Utrecht op
15 oktober en in Paradiso 24 november).

begint de vlinderjacht. Telkens vangt één van de
drie een vlinder (kompetitie). Er is een reaktie van
vreugde of spijt en dan wordt in koor de lof der
natuur geuit door de naam van de vlinder te zeggen,
in het latijn of een verbastering daarvan (beschaving).
De gevangen vlinder wordt in triomf op de muur
gespijkerd . Dit herhaalt zich drie maal en eindigt
in de kreet: Natura Artis Magistra. Hierna wordt er
gepiknikt onder het zingen van natuurverheerlijkende liedjes uit onze schooljaren.
Alle afval (melkverpakking, papieren bordjes etc.)
wordt achteloos weggegooid.
Ze breken op om de vlinderjacht voort te zetten.
Er blijken geen vlinders meer te zijn. Het stille
individuele verdriet hierover groeit uit tot een
gezamenlijk gejammer van domme klowns.
Konklusies
- het in een zo kleine groep werken maakte het ons
mogelijk in zeer korte tijd een afgeronde akt te
ontwerpen en uit te voeren.
- het bleek mogelijk in dit bestek zonder stimulator
te werken.
- het deels vastgelegd, deels geiinproviseerd spelen
liet de akteur ruimte om binnen het personage als
persoon levend te blijven.
- omdat we gedeeltelijk vormgericht hadden
gewerkt was er de mogelijkheid om deze vorm
nog te verscherpen. Dat hebben we niet meer
gedaan.
Voorstellingen
l. ter gelegenheid van het lustrum van de Akademie
van Expressie door woord en gebaar in Utrecht.
We speelden in een kamer van 3,5 bij 8 meter,
volgepropt met mensen (ongeveer 70). Het
publiek reageerde spontaan op de minste
intonatie en het kleinste gebaar. Iedereen was
zeer positief over dit stukje.
2. Paradiso. Zo geslaagd als de eerste voorstelling
was, zo fout ging het met deze. Dit hadden we
kunnen voorzien, als we de konsekwenties uit
de Paradiso-optredens van vorig jaar hadden
getrokken.
De ruimte was veel te groot voor deze subtiele
en op kleine tonaliteiten gerichte speelstijl.
Slechts enkelen konden ons zien en verstaan, de
rest was te ver weg en afgeleid door simultane
gebeurtenissen (projekties, films).

BESCHRIJVING VAN DE VLINDERAKT
Twee personen (Yolande en Hans) in kinderkleding
en Herman in volwassen kleding, betreden de
ruimte met vlindernetten , tas, deken en piknikmand
gewapend.
.
Ze maken allerlei vogelgeluidjes en reageren hierop
zelf bewonderend, lachend en verzaligd. Dan

Daria, Helrnert, Peter, Rense: Dierenprojekt
Rense had, met in zijn achterhoofd Winnie de Pooh,
een idee om iets te maken over dieren en wilde
daarbij uitgaan van trainingsoefeningen . Dit
voorstel werd aangenomen en al werkende kwamen
we tot zeven oefeningen.

,-

---

1. iemand improviseert een verhaal over dieren.
De anderen geven hier direkt .vorm aan door de
dieyen en situaties uit te beelden met trainingsoefeningen als basis.
2. We spreken per keer vijf oefeningen af.
Alle~h deze vijf mocht je gebruiken om het
verhaal vorm te geven.
We herhaalden elke dag de gevonden fases en
probeerden nieuwe te vinden die ons steeds
dichter bij het karakter van het d~er zouden
brengen.
3. We gebruikten verschillende diersoort en als middel tot een onderzoek naar stem- en bewegingsmogelijkheden.
We maakten onderscheid tussen dieren: in het
water, onder de grond, op de aarde en in de lucht.
4. We onderzochten onze fysieke mogelijkheden,
uitgaande van deze vier kategorieën daarna 'de
stemmogelijkheden, tenslotte een kombinatie van
beiden.
5. Eerst deden we de oefeningen individueel, .
daarna twee aan twee. Bijvoorbeeld: één begint
als dier op de grond (slang), een ander als dier
in de lucht (meeuw), Er ontstaat een dialoog die
vanuit het dierlijk geluid langzamerhand
verstaanbaar wordt als mensentaal.
6. We .kiezen allemaal !een dier en zoeken daarvan
de karakteristiek.
Eén gaat op reis en komt op zijn weg de andere
dieren tegen. Deze bepalen het verhaal van zijn
reis en het gelukkige of ongelukkige einde daarvan.
7. We proberen een dierenverhaal te maken. De
opdracht voor het verhaal is: "Het oprichten van
een nationaal momunent voor de gevallen
dieren."
Werkwijze: ieder kiest een dier. Ze ontmoeten
elkaar in een vergadering. Hier liggen vier briefjes
klaar met een opdracht voor een funktie in de
improvisatie: gespreksleider, taakverdeler,
uitvoerder en afrond er.
De vergadering wordt geleid door bv. een kikker
(gespreksleider), een papegaai (taakverdeler)
neemt de dieren mee naar het terrein waar de
bouw moet beginnen en verdeelt de taken. Hier
komen de verschillen in geaardheid en belangstelling naar voren. De marmot leidt de
improvisatie tijdens de bouw naar een klimax
en de schildpad (afronder) maakt een slot aan
het geheel.

In een evaluatie gesprek, nadat we dit projekt
's middags aan de groep en 's avonds op de
Akademie voor Expressie in Utrecht hadden
getoond bleek dat we alle vier het werken zonder
stimulator prettig hadden gevonden. Doordat in
zo'n geval ieder stimulator is en ideeën inbrengt,
kan er onhelderheid ontstaan. We vonden de
periode van werken echter te kort om hieraan
diepgaande konklusies te verbinden.

De aard van de oefeningen bracht met zich mee
dat we nogal individueel hadden gewerkt. Pas in
de laatste fase werkten we intensief· aan het samen
maken van één verhaal. Daarom vonden we het
jammer dat we niet door konden gaan.
Voor de groep die keek was het duidelijk waaraan
we gewerkt hadden. Alle mogelijkheden werden
gezien om deze aanzet uit te werken tot een
projekt bv. in de vorm van een dierenparabel,
waarbij de werkwijze die' we ontwikkeld hadden
clichématigheid kon voorkomen.

Shireen, Cas, Marja: De Meiden.
Marja stelde voor "de Meiden" van Jean Genet als
uitgangspunt voor het projekt te gebruiken waarbij
ze als stimulator zou optreden.
Cas en Shireen voelden meteen voor het idee. Cas
en Marja hadden in hun tijd bij toneelgroep
Centrum al een half jaar aan het stuk gewerkt.
(Marja als stimulator, Cas als Madame); Shireen hád
het een paar maal op het toneel gezien.
We koncentreerden;ons op de meiden, die hun
lelijkheid, walging, verlangens, haat en liefde in
elkaar herkennen als in een spiegel en zich uit de
hopeloosheid van hun situatie willen opheffen door
wilde fantasieën, het spelen van rollen, het
vernederen van elkaar. We wilden dat aspekt van de
mens - en dus van onszelf - laten zien wat het
allergeheimste, allerintiemste is, wat je doet met de
gordijnen dicht en een bonzend hart.
We hebben geprobeerd bij onszelf te blijven, de meid
in Cas en de meid in Shireen. Tijdens het
improviseren probeerden we elkaar ook als persoon
te raken, elkaars zwakke plekken te zoeken, elkaar
te overtroeven.
We hebben er vier maal aan gewerkt.
We werkten kort maar zeer intensief.
Een belangrijk moment in de impro·visatie lag in
het begin: de meiden zijn moe van het walgen en
vernederen van elkaar en laten alles vallen van hun
gezicht, ze kijken elkaar aan zonder iets op te
houden. Shireen en Cas keken elkaar aan en hieruit
ontstond een glimlach, de herkenning in elkaar van
hetzelfde en dat was eigenlijk het kernpunt van
waar we aan gewerkt hadden.
Bij de evaluatie bleek dat de duidelijkheid voor
sommigen te wensen overliet. Men vroeg zich af
hoever je kunt gaan in het los laten van de tekst
van een stuk en of wat er dan voor in de plaats
komt begrijpelijk is, ook als je het stuk niet kent.
Wat het tema betreft, was de machtsstrijd het
duidelijkst overgekomen, misschien door een zekere
mate daarvan tussen de akteurs.
Men vond dat er een duidelijk kontakt was tussen
Cas en Shireen. Cas en Shireen waren blij met de
manier van werken van Marja, die niet uit gaat van
een tevoren bepaalde visie maar van wat de akteurs
inbrengen.

Nadat we het 's middags aan de anderen hadden
laten zien speelden we het 's avonds op de
Akademie voor Expressie.
"We stonden in een gangetje waar onze emmers en
dweilen waren. Het was daar overvol, ook in het
zaaltje was het propvol. Daar sta je dan, de ene
meid is zwanger, de andere is een jongen met een
plastic badmuts op. Dan kijk je elkaar aan en je
denkt God zegen de greep en ik doe maar net of ik
gek ben, anders durf ik niet naar binnen.
Het goede van zo'n situatie is, dat je alleen elkaar
hebt en jezelf en je dweil en je emmer."

TWEEDE SERIE
Hans, Cas, Daria en Rense: Kommunikatie-projekt
Daria en Rense kwamen met het idee iets over
kommunikatie te maken. Dit kwam voort uit een
behoefte de grenzen die je jezelf stelt en die anderen
aan jou stellen door hun verwachtingspatroon ten
opzichte van jou, te doorbreken binnen een gr~ep.
We dachten dat het een facet was waar we no01t erg
aan toe gekomen waren en dat juist de kleine
groepjes de gelegenheid boden aan zoiets aandacht
te besteden. En dat het niet in de eerste plaats
belangrijk was naar een "toonbaar" resultaat te
werken.
Hans twijfelde van het begin af aan aan de mogelijkheden. Hij was bang dat je e~n g~oepje mense::
zou zien die iets over Kommumkatie doen, terw1Jl
ze zelf totaal niet kommuniceren. Hij wilde liever
aan iets konkreets werken en zo de kommunikatie,
met name met Cas, verbeteren.
Cas voelde voor het plan van Daria en Rense. We
probeerden met een serie eenvoudige oefeningen
inzicht te krijgen in wat kommunikatie is en hoe
het tot stand komt.
Door een gebrek aan helder inzicht en kennis van
zaken belandden we in heel onzekere gebieden.
We begonnen met een serie "persoonlijke" oefeningen; de opdracht was zo volledig mogeli~k je~elf
te zijn zonder je te verschuilen achter spelsituaties
of een rol.
Het resultaat was een grote ambivalentie. Je eigen
grenzen doorbreken durf je niet zomaar, dus zoek
je je toevlucht in "spelen" en dat spel mislukte
omdat je "jezelf" wilde zijn.
..
- speelt hij nou of is hij zichzelf.
- bedeelt hij me nu een rol toe of verwacht hiJ dat
ik mezelfben.
- ben ik nu zoals ik zou willen zijn of doe ik zoals
ik denk dat ik ben.
- hij ervaart het niet zoals ik ervaar dat hij het
ervaart.
(Vgl. het ons toen nog niet bek ende "Knots" van
Laing.)

Het gevolg was eri bleef een aftasten bij elkaar
hoever je ging en een voortdurend onzeker gevoel
over of de ander werkte vanuit de instelling zo
persoonlijk mogelijk te zijn en in welke mate dit
vermengd was met een toneelmatige instelling.
Vaak was er sprake van een schijnkommunikatie.
Het werd onderling ook niet duidelijk of we toch
iets wilden maken voor de konfrontatie aan de
anderen of dat we zomaar werkten aan de
kommunikatie onderling.
De derde keer kwamen we tot twee oefeningen :
een baby, die de mogelijkheden van zijn eigen
lichaam, zijn stem en gehoor ontdekt , waarbij
iedere kommunikatie nog mogelijk is; ten tweede:
het noodgedwongen gefäoleerd zijn, na het hebben
gekend van kontakt, door ouderdom, ziekte of
gevangenschap.
We besloten deze oefeningen te handhaven en
aan elkaar te verbinden met een derde, die
wezenlijk kommunikatie met de ander zou
betekenen.
_
Daarnaast deden we een oefening twee aan twee,
waarbij één de ander opfokte naar een fixatie. De
twee gefixeerden die uit deze oefeningen voortkwamen, werden met elkaar gekonfronteerd en er
ontstond een situatie van diskommunikatie.
Op de konfrontatie aan de anderen deden we de
baby-oefening en de laatst genoemde oefening.
Hier volgt een korte bloemlezing van reakties van
de vier deelnemers. Rense: Ik kreeg het idee toen
ik het boek van Foudraine las. Ik werd gefascineerd
door de manier waarop hij mensen uit zijn isolement
haalt kommunikatie tot stand brengt met een grote
pe~sdonlijke inspanning los van "beleefdheid".
Het verloop van het werk heb ik als goed ervaren,
maar we zaten steeds in drijfzand, bij iedere stap
zakte je dieper weg. leder heeft een onmetelijk
gebied van ingebouwde reflexen die hij niet zomaar
prijsgeeft.
Daria: Het idee vond ik goed en het had voor mij
aanvankelijk ook een helder doel. Het bleek te
veelomvattend. Achteraf kan je zeggen, dat we
dadelijk hadden moeten kiezen of we een voorstellinkje maakten of niet. In het laatste geval
hadden we veel meer tijd moeten hebben en de
vrijheid moe.ten voelen ook andere dingen samen
te doen.
Hans: Het idee vond ik slecht, in eerste instantie
nog wel acceptabel. Achteraf zit je met het gevoel
dat je wel hebt beseft dat het zo niet lukte maar
dat je toch geen maatregelen genomen hebt. Voor
mijn gevoel verliep het werk van kwaad tot erger.
Cas: Het idee vond ik goed maar we konden het
niet aan. We hadden iemand nodig met meer
kennis van zaken of heel veel tijd.
De reaktie van de anderen was een mengeling van
verbazing, agressie en weerzin. Wij hadden erg
opgezien tegen de konfrontatie, maar het was
tegelijkertijd een opluchting en ontlading.

Peter en Yolande: Stoel - Tafel
Yolande wilde de relatie van de vijf zintuigen met
persoonlijke associaties onderzoeken. Peter wilde
vanuit objekten (een tafel, een stoel en een kleed)
verschillende figuren, situaties en ruimtes
kreeëren.
Ze werkten volgens deze opzet:
1. Proberen, om de beurt ieder je handelingen
door verschillende zintuigen te laten motiveren,
met gebruikmaking van tafel, stoel en kleed.
2. Hetzelfde samen.
3. Om de beurt proberen vanuit de zintuigen de
objekten en de verplaatsingsmogelijkheden
daarvan, verschillende werelden te scheppen en
daarin tot tekst te komen.
4. Hetzelfde samen.
De improvisaties hadden een analyserend
karakter. Wat roept de geur van een tafelkleed
op, de plaatsing van stoel en tafel ten opzichte van
elkaar in de ruimte èn de mens ten opzichte van
tafel en stoel in de ruimte.
Dit groeide uit naar situaties met speelse associatieve overgangen die bepaald werden door het
gebruik van de objekten en de relatie daarmee.
Er was een sfeer van grote konsentratie en aandacht
voor de mechaniek van de dingen.
Voo.rnaamste reakties bij het evaluatie-gesprek: "Het
is verbazend hoe veel mogelijk is met zo weinig
middelen." Het kontakt tussen Yolande en Peter
werd als heel aandachtig en intens ervaren.

-

Marja, Helmert en Herman: Tafels
Opzet: twee spelen, één kijkt en geeft richting aan,
met de opdracht te wisselen na twee werkeenheden.
Doel: alleen met bovenstaande gegevens
(werksituatie) en zonder vooraf vastgesteld tema
tot een werkstuk te komen.
(noot: in dit geval wordt de persoon die speelt
primair)
Werkwijze: Marja geeft opdrachten. Reimert en
Herman voeren ze improviserend uit. Er wordt
alleen gewerkt door middel van wijzigingen, weglaten of toevoegingen van opdrachten ..
Beschrijving van de uiteindelijke improvisatie:
Twee mannen zitten ieder, zonder kleren, onder
een eigen tafel. leder vindt op zijn eigen manier,
zonder kontakt met de ander, een uitweg om op
de tafel te komen. Daar vinden ze een pakje kleren
en drie voorwerpen. Ze kleden zich aan, onderzoeken de voorwerpen en bouwen daar een eigen
wereld mee op. Herman verdiept zich in het
woordenboek, Helmert ontwerpt - door kaarten
onder zijn stoelzittihg te plakken en in zijn kleding
te verbergen - een systeem om vals te spelen. Dan

volgt een konfrontatie, waarbif Helme·rt na veel
aftasten en wantrouwen Herman tot een spelletje
kaart uitnodigt. Door zijn truuks wint hij alles van
Herman. Het spel blijft katterig steken. In de
volgende fase richten beiden zich op wat om hen
heen, buiten de tafels is. Reimert ontdekt een
blote juffrouw (Miss Zweden) in Hermans oog,
hier wordt op door gefantaseerd. In tegenstelling
tot bij het kaarten is Herman hier superieur. Het
wordt duidelijk dat de één (kaarten, winnen)
m:iterieel gericht is, de ander (fantasie,
visioenen) op het geestelijke. Tenslotte (visioenen
verdwijnen, Helmert krijgt spijt over het vals
spelen, Herman troost hem) ontstaat een
kompromis, maar zonder uitzicht; de beide figuren
staan met handen in de zakken op hun stoelen,
zwijgen en staren. T.a.v. de werkwijze dient
opgemerkt te worden dat na de eerste twee
werkbeu~ten de spelverhouding Helmert-Herman
zo speçifiek was, en er toen al zo veel materiaal
was gevonden dat we gezamenlijk besloten deze
situatie de nog vier resterende werkeenheden uit
te diepen. Marja bleef dus stimulator.
Bij de konfrontatie aan de andere leden van de
groep was iedereen positief over het behaalde
resultaat. Het groepje zelf besloot buiten het rooster
verder te werken. Het kwam er door ons
overladen programma niet van.
Konklusies
Bevestiging van de hoge rentabilitiet wanneer
gewerkt wordt in een kleine groep. Het organies
ontstaan van de funktie van stimulator vergrootte
dat effekt.
Het bleek in dit geval zelfs mogelijk zonder enig
uitgangspunt te werken, dank zij het kreëren van
een werksituatie en de aandacht van de betrokken
personen voor elkaar.

DERDE SERIE
Herman, Rense en Daria:
Zij besloten de tijd voor het projekt te besteden aan
het jaarverslag.
Helmert, Yolande, Hans: ChinP.se Li.
Eerst kwam Yolande met het idee iets te doen met
de bewerking van "Roodkapje" door Erich Fromm;
dit idee was al eerder door Helmert ingebracht voor
een groot projekt.
We hebben hier een paar dagen aan gewerkt en
kwamen toen tot de konklusie dat de psychologiese
achtergronden zo diep liggen, dat de tijd te kort was
om er werkelijk op in te gaan.
Vanuit het improviseren met (willekeurig gevonden)

voorwerpen, kwam Reimert met het voorstel deze
improvisatie te struktureren door middel van het
Tarotspel. Dat wil zeggen dat je een improvisatie
inzet en dat deze verder bepaald wordt door de
Tarotkaarten die getrokken worden.
In de vijf dagdelen die we toen gewerkt hebben
kwamen steeds nieuwe personages naar voren:
één van ons drieën was de hoofdpersoon, de anderen
brachten: de veranderingen in zijn leven aan.
Voor de konfrontatie hebben we als hoofdpersoon
gekozen: de Chinese Li (Reimert) . We hebben
gewerkt zoi:ider stimulator.

KAART 9: persoonlijke verlangens, de zegewagen.
Strijd, maar sukses voor kunstenaars, triomf in
geldelijke aangelegenheden, over ziekte en
tegenstanders. Confrontatie met de veldheer.
KAART 10: Uiteindelijke uitkomst. acht van bokalen.
Verwerping en ondergang van een huidige
onderneming. Hij besluit de materiële suksessen
t e ruilen voor iets hogers.
Konfrontatie met het nichtje.
Peter, Marja, Cas: De Trap.

De rekwisieten waren: een kimono, een houten pop,
een trommel met stokken, een parasol, schaatsen
en oude kleren.
Het schema was als volgt:
HOE DE CHINESE LI NA VERGEEFSE
POGINGEN ZICH GESTALTE TE GEVEN IN HET
HANDELDRIJVEN EN SOEP MAKEN DOOR
VEREFFENING VAN EEN OUDE SCHULD TOT
VERLICHTING KOMT.
KAART 1: algemene sfeer van de problematiek.
drie van staven. Vervoer en handel, samengaan in
zaken, partnerschap. Inrichten van de winkel.
KAART 2: tegengest elde krachten, drie van zwaarden.
Verdriet , tranen, scheiding en uitstel. Arrestatie.
KAART 3: Oorsprong van het probleem, negen
van zwaarden. Twij fels en angst, falen, uitstel,
lijden en ellende. Ballade.
KAART 4: Invloeden die voorbij gaan, de koning
van zwaarden. Hij bezit macht over leven en dood.
Hij kan een wijs man zijn, een raadgever en een
helper op alle mogelijke gebieden: militaire- en
regeringszaken, wetten op rechtspraak. Interview.
KAART 5: Wat hem boven het hoofd hangt,
vier van bokalen. Onvrede met de huidige
omgeving, maar twijfel over het beginnen van iets
nieuws. Onvrede met materiële suksessen.
Het bezoek van de wijnschenker.
KAART 6: wat zich gaat indienen, zeven van
zwaarden.
Geen geheel gelukte onderneming. Onzekerheid,
een plan kan mis gaan.
Kans op diefstal. De soep wordt gestolen.
KAART 7: persoonlijke angst, kracht. De geest
beheerst de materie, de liefde overwint de haat,
het hogere overemeestert het lagere, stem in de cel.
KAART 8: invloed van buitenaf. de recht vaardigheid. Een mengsel van de juiste ingrediënten voor
wetenschap, chemie of kookkunst. Kan slaan op
een goede ontwikkeling en een evenwichtig stel
hersens. Suggesties van het soep maken.

Cas had geen plan. Marja ook niet , behalve dat ze
uit het vorige kleine projekt had ervaren dat het goed
is, bij één eenvoudig gegeven te blijven en daar op
door t e gaan.
Peter had een idee om de lijn voort te zetten van
zijn Tafel-Stoel projekt met Yolande. Hij wilde
proberen een herhaalbaar toneelstukje te maken
in verschillende fasen:
1. Improvisatie (solo) met rekwisiet (een trapleer).
2. Zelfde improvisatie, waarin de essentie overgehouden is.
3. Zelfde improvisatie waarin ruimte wordt gelaten
aan de anderen om mee te spelen.
4. Aanstellen van iemand die probeert een geheel
te maken van de drie improvisaties.
5. Het maken van het stuk.
Peter koos uit zijn improvisatie het tema van willen
en niet durven : hij wordt de trap opgelokt met
kadoos maar durft niet. Marja is een meisje dat op
zolder haar eigen wereld heeft als bescherming
tegen de vijandige omgeving van thuis. Cas is een
jongetje die Christus o p zolder ontmoet en zich
identificeert met het lijden van de wereld.
Pet er had in zijn improvisatie het meest
konsekwent ruimte gelaten voor een gezamenlijk
scenario. Marja en Cas hadden het gegeven, de
trap, meer intuïtief benaderd, in een improvisatie
die in zich al zo volledig was, dat hij weinig ruimte
bood voor toevoeging van andere personen en
versmelting tot een scenario. Cas had het idee, dat
het solistiese begin plus de aard van het
rekwisiet al in de richting van een iso lement ging,
waardoor het moeilijk was tot een geheel te
komen .
We zijn niet verder gekomen dan fase drie. Fase
vier hebben we vergeten. Tot fase vijf hebben we
wel pogingen gedaan, maar die lagen vooral in de
vormgeving, zodat het uiteindelijk zinniger was
de drie improvisaties zoals ze waren na elkaar te
laten zien. Het waren in wezen solo's gebleven
met aanvullingen van anderen; bij Peter het uitgebreidst in een scene met Marja.
Na afloop van de konfrontatie hadden Marja en
Cas het idee, dat het te "gevoelig" geweest was wat
ze gedaan hadden. Bovendien hadden we veel last
van voorstellingskoorts.

(

In het groepsgesprek erna hebben we het gehad
over het verschil in benaderingswijze. Peter had
gewerkt vanuit het zoeken naar·een manier om met
eenvoudige gegevens tot een herhaalbaar stuk te
komen, terwijl Marja en Cas alleen vanuit intuïtie
en emotie op de trap gereageerd hadden. Hierdoor
hadden sommigen het gevoel, dat Marja en Cas te
dicht bij hun persoonlijke gevoeligheden
gebleven waren, zonder dat er een afstand was die
het optilde tot een algemene geldigheid.

grote projekten
Volgens het jaarplan dat we in Bergen maakten, begonnen
we in begin oktober aan de twee 'grote projekten' te werken, in twee groepen ieder bestaande uit vijf personen :.dit
gelijktijdig met de "kleine projekten ".
'
Er bleken zich vijf stimulatoren aan te melden.
Dit waren Shireen, Helmert, Rense, Herman en Peter.
leder sprak in een stemming zijn affiniteit uit met drie
stimulatoren en hun plannen in volgorde van voorkeur.
Shireen en Herman werden gekozen en de groepjes werden
zonder veel moeite samengesteld:
Shireen, Marja, Daria, Hans en Helmert werkten samen
en Herman, Yolande, Rense, Peter en Cas.
'

KONKLUSIES:
Iedereen was het er over eens, dat het werken in
kleine groepen van drie of vier personen veel
voordelen biedt. Je hebt rekening te houden met
een minder groot aantal verschillende zienswijzen;
je kunt daar makkelijker over praten en de
gekonsentreerdheid is groter.
In het algemeen bleek de werkwijze met een
stimulator zeer vruchtbaar omdat de wetenschap
dat iemand kijkt, opvangt en bundelt grote
steun geeft. Je hebt niet het gevoel zomaar in het
luchtledige te spelen.
Toch is het ook goed mogelijk zonder die funktie
tot iets te komen, zoals bleek uit de Vlinderakt
het dierenprojekt en de Chinese Li. In het proj~kt
van Yolande en Peter (Tafel-Stoel) waren zij
elkaars stimulator door om de beurt naar elkaar te
kijken.
In het kommunikatie-projekt was het ontbreken
van een stimulator wel een handicap.
Wat de inhoud betreft blijkt simpelheid en
konkreetheid zeer belangrijk.
Die konkreetheid kan een stuk zijn (de Meiden),
het kan een rekwisiet zijn ( Vlinderakt, de Trap,
de akt met de twee Tafels, Tafel en Stoel, Chinese
Li}, maar kan ook een dier zijn (Dierenprojekt).
Waar een veel ruimer onderwerp genomen werd
(kommunikatie) was het houvast moeilijker te
vinden.
De korte tijd is nooit als belemmerend ervaren,
maar juist als stimulerend, want daardoor kwam
er nooit een doem op een projekt te liggen. Je
werd gedwongen met je eerste impulsen genoegen
te nemen.
Meestal had iedereen wel het gevoel dat het doel
van deze projekten: het intensieve kontakt met
elkaar, wel bereikt was.
Het lijkt of dit via een konkrete opdracht makkelzïker ging dan in het kommunikatieprojekt, waar
dit het projekt zelf was.
Bij de evaluaties hebben we veel gepraat over de
herhaalbaarheid. Alle groepen hebben zich met
dit probleem bezig gehouden.

.'
HET GROEPJE VAN SHIREEN MAAKTE EEN EIGEN
VOORSTELLING VAN 'HET VERJAARDAGSFEEST'
VANPINTER.
Dit groepje had voornamelijk gekozen voor Shireen als
stimulator en pas in de tweede plaats voor haar plan. Ze
had gezegd, dat ze graag een 'toneelstuk' wilde aanpakken
en had als suggestie, dit stuk genoemd, maar gaf haar idee
voor een ander.
De redenen die ze opgaf zelf dit stuk te willen doen waren
voor ons zo herkenbaar en sloten individueel zo goed aan
bij eigen interesses en nieuwsgierigheid dat we zonder meer
op haar voorstel ingingen.
Ze wilde een stuk als basis nemen en kijken in hoeverre we
een eigen konsept zouden kunnen maken door teksten uit
het stuk te gebruiken en toch tegelijkertijd via heel
persoonlijke associaties konden improviseren en 'onszelf
konden blijven in de rol.
Het was een goede gelegenheid om ieder individueel,
gestimuleerd door de anderen, te onderzoeken of we door
de ervaringen in het Werkteater opgedaan in staat waren
nieuwe toegangen tot een geschreven tekst te vinden dwz.
niet terug te vallen op eigen clichés en kompleksen, maar
juist in een andere benadering, een eigen werkwijze, onze
authenticiteit zo veel mogelijk te gebruiken en te handhaven.
Shireen noemde als belangrijkste onderwerp dat in het stuk
aan bod komt het gebied dat ligt tussen de schijn en de
werkelijkheid. Dromen, fantasieën en irrationele gedachten
zijn diffuus maar tegelijertijd zo konkreet dat ze niet
nalaten hun Öirekte invloed uit te oefenen op de werkelijkheid. We wilden proberen de vermenging te laten zien van
droom en werkelijkheid, gebieden die zonder aanwijsbare
overgang in elkaar overlopen.
De opdracht was door middel van stukken tekst en
improvisaties het grensgebied tussen realiteit en droom
gestalte te geven.
De stimulator koos ervoor zelf niet mee te spelen. Ze
analyseerde alle improvisaties zo scherp mogelijk, maakte
gedetailleerde beschrijvingen van het verloop en evalueerde
na iedere werkeenheid.

,.."
'

Ze gaf opdrachten, haalde soms facetten uit eerdere
improvisaties terug, gaf zonder een improvisatie te onderbreken richting door aanwijzingen te geven, rollen te laten
wisselen en nieuwe personages in te voeren.
We begonnen dadelijk prakties te werken. We lazen een
paar bladzijden uit het stuk en de rest lazen we thuis.
We gingen improviseren en richtten ons daarbij op het
verkrijgen van achtergrondinformatie over de verschillende
personen, hun gedachtenwereld, positie in de maatschappij
en onmiddellijke omgeving, persoonlijke ervaringen en
reaktiepatronen op elkaar. In deze eerste tijd gingen we er
niet van uit dat deze improvisaties gebruikt moesten worden in het uiteindelijke resultaat.
In feite schreven we samen de geschiedenis van de verschillende figuren en kreeerden we de ambiance waarin het
stuk zich volgens onze intufüe afspeelde. Dat verschillende
improvisaties een opmerkelijke overeenkomst vertoonden
met de ons nog niet bekende tekst uit het stuk, niet
feitelijk maar associatief, gaf ons vaak het gevoel op de
goede weg te zitten.
Door deze manier van werken maakten we het elkaar
mogelijk in een later stadium intensief samen te werken en
heel snel op elkaar te reageren. Het maakte het werken ook
heel aantrekkelijk, dat ieder zijn wildste associaties en
gedachten direkt kon uiten en gebruiken. Een belangrijk
element in de improvisaties werd het verschijnsel dat een
konkrete gebeurtenis door ieder personage totaal anders
geihterpreteerd wordt. Ieder projekteert zijn eigen verlangens in de ander, ziet wat hij wil zien en nodig heeft en
gebr:uikt de ander te goeder trouw om zijn eigen leemten
op te vullen, frustraties te vergeten en zijn dagdromen in
de realiteit te plaatsen.
In een tweede stadium deden we verschillende improvisaties naar aanleiding van een bepaald cruciaal moment in
het stuk of op een facet en kozen aan het eind van een
werkeenheid één improvisatie uit, om wat voor reden dan
ook, en werkten daar samen op verder.
We merkten dat door herhaling van de improvisatie een
aantal nevenfacetten afvallen en dat het geheel wint aan
helderheid. Natuurlijk_was het grote probleem daarbij de
improvisaties levend te houden. We maakten nooit een
vaste tekst.
In een later stadium probeerden we stukjes tekst, van
Pinter, die Shireen had uitgezocht als de meest essentiële,
te hanteren. Dit ging ons eerst slecht af, we vervielen inderdaad in onze eigen clichés en voelden ons gefrustreerd. We
gingen er wel mee door. We werkten vooral aan de figuren
Piet en Nel (Peter en Meg uit het stuk) Stanley en de twee
heren (Goldberg en_Mc Cann), in wisselende kombinaties.
We vonden een manier om scènes van elkaar over te
nemen, zonder gêne leuke ideeën van elkaar te gebruiken,
kortom elkaar te 'voeden' vanuit een werkelijk aanwezig
vertrouwen.
Uiteindelijk bestond het stuk uit twee delen. In de stukken
wa~rin Piet, Nel en Stanley voorkwamen gebruikten we
vaststaande stukken tekst en deze werden steeds afgewisseld met improvisaties die heel vrij waren qua vorm maar
steeds een strak omlijnde opdracht hadden.
Het andere deel, dat van 'de twee heren' werd geheel
geiinproviseerd volgens hetzelfde principe.
De hele werkwijze bracht met zich mee dat het mogelijk
was veel situaties uit vroegere improvisaties terug te laten
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komen, maar ook om nieuwe facetten ·aan te dragen.
Pas in de laatste fasen. twee weken voor de eerste konfrontatie stelde de stimulator vast wie wat speelde. Het belangrijkste was voor ons dat ieder verantwoordelijk bleef voor
alle rollen en dat was in dit projekt geen frase.
We hebben dit projekt zes maal ·aaxf publi(1k gekonfrortteerd : op 25 en 26 november, 8 en 10 december '72 en op
28 en 30 maart '73.
De eerste konfrontaties waren in onze eigen ruimte, de
laatste twee in Mickery Mokum ter gelegenheid van de
opening.
De m.: este konfrontaties verliepen ontspannen, in die zin
dat de aanwezigheid van publiek geen gevoel van 'hem op
te gaan zetten' bij ons t eweeg bracht.
De twee konfrontaties in Mickery Mokum brachten totaal
andere omstandigheden met zich mee: de grotere ruimte;
de slechte akoestiek, het feit dat het nachtvoorstellingen
waren etc. We hebben op_.deze Pinter-adaptie zeer verschillende reakties gekregen.
Een veel gehoorde opmerking was, dat ondanks dat we
alleen het eerste deel van het stuk hadden gebruikt, toch
alle tema's van het stuk van Pinter erin aanwezig waren.
Het werken met een stimulator was voor allemaal zeer .
bevredigend. Er was een wederzijds vertrouwen ondanks de
soms moeizame periode van niet weten, half werken, saai
werken.
Het gezamenlijk door die periode heen gaan, het gericht
blijven werken aan één ding, zonder andere wegen te gaan
zoeken (wat voor de hand ligt als het moeilijk gaat) was de
meest waardevolle uitwerking van het stimulatorschap. Het
is gelukt het materiaal wat we verzameld hadden in de
improvisaties in een schema te plaatsen, waardoor het
herhaalbaar bleek en een houvast vormde om op terug te
vallen en verder op door te werken. Het herhalen van
improvisaties was een vrij nieuw element voor ons.
Het voordeel van het kiezen van een stuk is, is dat je
meteen aan iets konkreets kan gaan werken. De ontwikkeling van iedereen in het projekt was zowel in het spelen als
in het samenspelen, als op het persoonlijke vlak verrassend.
Shireen beschouwt een soort kollektief optimisme in het
samen bestaan - samen spelen van de groep als een voorwaarde om iets te doen met elkaar; er was in het samenspel
grote openheid voor elkaar zonder authenticiteit en
persoonlijk initiatief te verliezen. Als iemand het niet meer
zag zitten werd dit rustig verwerkt zonder dat het projekt
daaraan werd opgeofferd.
De problematiek werd niet genegeerd, maar geïntegreerd in
het projekt.
Korte inhoud van 'Pin ter', in onze adaptie.
Kwa vorm bestond het projekt uit in een strakke vorm
gezette Pinter-achtige dialogen, die steeds werden onderbroken door geïmproviseerde fantasieën en herinneringsbeelden.
Piet (Petey in het stuk van Pinter), gespeeld door Helmert
en Nel (Meg), gespeeld door Daria, zitten ieder aan een
kant van de ontbijttafel.
Hun dialoog over huis-tuin-en-keukendingen wordt onderbroken door een herinnering van Nel aan hun eerste
seksuele kontakt.

Ze wachten op hun pensiongast Stanley (Hans) die nog in
bed ligt. Hun onderlinge spa~ningen en irritaties worden
duidelijk in een spel ~et de thee, de suiker en de cornflakes.
Piet leest de geboorte-advertentie uit de krant voor, waar
Nel nooit genoeg van kan krijgen. Plotseling leest Piet een
overlijdensbericht voor, van Stanley, waarmee hij uiting
geeft aan zijn gevoelens ten opzichte van Stanley, die door
Nel vertroeteld wordt als plaatsvervanger voor het kind dat
ze niet heeft. In een soort fantasie-scène van Piet gaan ze
de kamer van Stanley binnen. Onder het bed vinden ze
allerlei onvermoede bezittingen. Alles wordt het raam
uitgegooid door Piet. Hij dwingt Nel mee te doen. Terug
bij de ontbijttafel fantaseren ze, nog steeds wachtend op
Stanley, dat deze jarig is.
Ze roepen hem onderaan de trap en de stemming wordt
steeds feestelijker. Nel heeft een speelgoedpaard voor hem
gekocht. Ze fantaseren hoe hij als een cowboy op het
paard over het strand rijdt.
· ·Dan, als een anti-klimax, komt Stanley op, slaperig,
knorrig, nog in pyama. Nel en Piet gedragen zich weer als
normale pensionhouders, Stanley onverschillig.
Onder het eten maakt hij alleen bitse opmerkingen. Het
gaat weer over in een fantasie van Nel: Stanley vrijt voetje
met haar. Piet kijkt ernaar en zegt dat hij naar zijn werk
moet. (Hij gaat op het speelgoedpaard zitten en wuift).
Stanley maakt Nel verwijten over de kamer die slordig is.
Nel kondigt triomfantelijk aan dat er twee.nieuwe gasten
voor haar pension zijn: 'twee heren'.
Stanley raakt in paniek.
De twee heren komen op. Stanley verstopt zich. Het zijn
Marja en Helmert, beiden in travestie. Ze gedragen zich als
een soort clown-achtige gangsters. Als ze een kopje aan
hun mond zetten, gaat het er niet meer af. Als ze hun hand
in het pak cornflakes steken, kunnen ze hem er niet meer
uit krijgen.
Dit escaleert tot ze als stijve poppen steeds van hun stoelen
afvallen. Stanley rent wanhopig heen en weer, maar als hij
net de ene heeft opgeraapt dreigt de ander al weer te
vallen. Daarna.gaan de heren kwasi gezellig met hem aan
tafel zitten en beginnen hem een wonderlijk kruisverhoor
af te nemen. Stanley faalt in alle opzichten. De heren gaan
weer weg, met de mededeling dat ze terug ~ullen komen.
Nel komt op en gaat opruimen omdat de nieuwe gasten
komen. (Hieruit blijkt dat de voorafgaande gebeurtenissen
een fantasie van Stanley zijn.) Stanley is doodsbang en gaat
in zijn zenuwen Nel imponeren met fantastiese verhalen
over de konserten die hij vroeger h eeft gegeven. Ze spelen
een voorstelling, waarbij Stanley een entertainer is en Nel
als zijn speciale gast in de zaal zit, temidden van een
duizendkoppig publiek.
Dan komen de gasten. Nu heeft Marja het (vrouwen-)
kostuum van Helmert aan, Helmert het (mannen-)
kostuum van Marja. Het is een gewoon, zij het nogal
verlegen en zwijgzaam echtpaar uit de provincie. Nel
ontvangt ze, Stanley kruipt achter een pilaar. De bezoekers
zwijgen, je krijgt de indruk dat ze niet weten waar ze
terecht gekomen zijn. Nel begfot te vertellen over het
pension.
Ze verraadt hiermee Stanley, die haar heeft gesmeekt de
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gasten weg te sturen. De vrouw laat Nel een foto zien, die
ze in haar tas heeft. Nu begint Nel Stanley op te hemelen,
ze vertelt over al zijn goede eigenschappen maar zonder dat
ze het merkt maakt ze Stanley af. Achter de pilaar krimpt .
Stanley steeds meer in elkaar. Nel is hem helemaal vergeten, zo is ze opgegaan in haar verhaal. Ze gaat hem
roepen 'Stanley, de gasten zijn er'. De gasten, alleen .
gelaten, aarzelen en gaan weer weg. Stanley sleept zich als
een gewonde over de grond achter hen aan, en blijft op een
gegeven moment als een vod liggen.
·
Zijn de bezoekers gewoon een echtpaar uit de provincie, of
zijn het detectives die Stanley zoeken?
Dit wordt in het midden gelaten.

GANZENBORDEN
(Peter, Yolande, Rense, Herman en Cas).
Een van de twee grote projekten werd gestimuleerd
door Shireen, de andere door Herman.
Herman wilde uitgaan van de aktualiteit of in ieder
geval iets maken dat met onszelf te maken had. Hij
dacht hierbij aan een show: " Das Leiden und
Lachen des Jahren Sechzig". Hij meende dat we ons
zouden kunnen baseren op het materiaal dat in het
afgelopen jaar was aangedragen bv in de"konserten" ,
waarbij we meer van de sfeer dan van de feitelijkheid
ervan zouden kunnen uitgaan. We kwamen overeen
dat het projekt, in de vorm die Herman zich dacht,
over de jaren '60 zou kunnen gaan en begonnen ons
over deze periode te dokumenteren : politiek,
sociaal, kultureel, op sportgebied, etc.
De dokumentatie leverde zoveel gegevens op dat we
ons al gauw afvroegen waar we ons toe moesten
bepalen, tot binnenlandse of buitenlandse
gebeurtenissen of misschien alleen maar tot
Amsterdam. Er ontstond verwarring en ook verdeeldheid over de ondertoon van het projekt. We kwamen
daardoor niet tot een selektie van het materiaal,
ook niet tot een koncept.
Een "konsert" van Cas, over de vrouw naar aanleiding van het boek van Germaine Greer, een
"konsert'' van Peter, een kollage in varieté-stijl en
een verhaal van Rerise over de geschiedenis van
Provo, boden te weinig aanknopingspunten.
Bovendien waren we bang dat een projekt, dat uitging van "konserten" een te individualistiese
aangelegenheid zou worden(!) en onvoldoende
kansen bood om iets met elkaar te maken.
Herman probeerde deze impasse te doorbreken door
met een nieuw voorstel te komen, dat zich meer
bepaalde tot de manier waarop in de jaren '60 in
Amsterdam mensen macht over elkaar uitoefenden.
We begonnen hieraan te werken, uitgaande van
oefeningen die Herman opgaf, met onderwerpen

ais autoriteit, sexuele revófutie, generatieko11flikten,
etc. Omdat.het uitgangspunt toch niet zo gemakkelijk was en iedereen de gedachten van de anderen
weer interpreteerde ("Het moet natuurlijk weer
iets politieks zijn", "ik heb geen zin in dat
engagement, hij wil iets over de jaren zestig, ik wil
iets over mijn eigen tijd nu") werd de kontroverse
niet opgelost.
De situatie was zo ondoorzichtig geworden en zo
onhoudbaar, dat we besloten voor dit moment alles
te vergeten en schoon schip te maken.
Ieder zou om de beurt een dag de training leiden en
we zouden zien wat voor aanknopingspunten dat
bood.
Herman voelde er weinig voor zijn stimulatorschap
te kontinueren. Hij had geen zin om een plan te
blijven verdedigen dat kennelijk te weinig respons
vond bij de anderen.
Hij was niet in staat de zaak te verhelderen, vooral
oqk omdat hij de neiging had zich met de bezwaren
en moeilijkheden van de anderen te vereenzelvigen.
Op kritieke momenten kon hij de knoop niet
doorhakken omdat hij meende dat je een situatie
zoals die is dient te aksepteren. Hij vond dat een
geforceerd optreden alleen maar ten koste kon gaan
van onszelf en ons plan. Geen van ons wist goed
raad met het stimulatorschap. De positie, taak en
funktie van de stimulator werden door hemzelf noch
door de overigen duidelijk bepaald. Dit kwam door
een weerstand in hemzelf en een weerstand bij de
anderen, die dit nooit duidelijk hebben uitgesproken.
Uit de training ontwikkelde zich een patroon,
waarmee we dagelijks in verschillende variaties
konden werken.
Het grondpatroon was heel simpel: iemand geeft
een handeling aan, een ander probeert die te
herkennen. Als dat hem lukt gaat hij er aan deelnemen of aanvullen totdat iedereen in de handeling
betrokken is en het handelingspatroon van de
eerste als het ware is vergroot.
Verder wer.d besloten dat ieder binnen enkele
dagen met een plan zou komen.De opdracht hierbij
was, uit te gaan van alles wat tot dan toe was
gebeurd , en in zijn plan te proberen alles zo simpel
mogelijk t e herleiden tot een nieuwe werkbasis.
Een plan van Rense werd als uitgangspunt genomen.
Hij wilde een aktuele of politieke gebeurtenis
laten belichten door klowns, die kansspelletjes
spelen.
·
Uit dit plan kozen we vooralsnog slechts het
aspekt van de spelletjes, om meteen aan het werk te
kunnen gaan.
l) Dobbelen.
Degene die het hoogst e gooit begint met het spel.
Hij gooit weer en komt, door het aantal ogen dat
hij gooit, op één van de zes onderwerpen t erecht.
De ond erwerpen zijn:
gezag
militarisme

kerk
onderwijs
milieu
revolutie
Daarna gooit hij ook met een dobbelsteen de speelstijl waarin het onderwerp gespeeld moet worden.
Er zijn ook zes speelstijlen:
grand-guignol
akrobatiek
crikus
poppenkast
varieté
tekenfilm.
Hij begint te improviseren, bv. met de opdracht :
"De kerk op een grand-guignol manier". De anderen
spelen mee in de volgorde die door de eerste keer
gooien bepaáld is.
Deze oefening werd één dag gedaan en voor het
trainen van spontaneïteit en fleksibiliteit vonden we
hem wel geschikt maar niet eenvoudig g~noeg.

2) K·w artetten
We maakten zelf de onderwerpen voor het kwartet
en schreven deze op kleine briefjes. We onderscheidden vier kwartetten:
Voorwerpen : keukenstoel
tuinslang
klok
zaag
: tijger
Dieren
spin
bever
struisvogel
: psychiater
Mensen
glazenwasser
prins-gemaal
priester
: geranium
Planten
kaktus
kamperfoelie
fluitekruid
We kozen één kwartet uit. Door loting trok ieder
één onderwerp van dat kwartet.
Bij ieder kwartet was een Joker.
We gooiden met dobbelstenen ook een tema:
sex
kosmetika
ziekenhuis
nieuws
afval
research
We gooiden aanvankelijk ook nog een speelstijl:
slapstick
revue
vaude-ville
stanislawski-toneel
close-harmony
cirkus
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Het laatste, de speelstijl, lieten we snel weer varen
omdat het te gekompliceerd bleek je aandacht aan
zoveel opdrachten tegelijk te geven.
Vervolgens mocht degene die het hoogste gooide
het eerste vragen. " Mag ik van jou de spin". Vraagt
hij juist, dan moet de ander als spin op het gegeven
tema de improvisatie doen. Degene die vraagt is
er ook verantwoordelijk voor de improvisatie af te
breken en een nieuwe vraag t e stellen.
bv. "Mag ik van jou de bever? " zodat de
kontinuiteit in de improvisatie gewaarborgd blijft.
De Joker is als laatste verantwoordelijk de
improvisatie een bepaalde betekenis te geven, naar
een ontknoping te brengen en af te ronden.
Hier volgen twee voorbeelden.
We kozen het kwartet gebruiksvoorwerpen en het
tema afval.
Zo werd en we in de improvisatie, voorwerpen, die
elkaar ontmoetten op weg naar de schroothoop. Ze
besloten zich t egen de sloper te verenigen om een
betere maatschappij zonder afval en schroothopen
te krijgen.
De Joker verschijnt tenslotte als sloper in de
gedaante van de alles slopende tijd. ("Ik heb de
tijd").
Een ander voorbeeld :
De spin is bedroefd omdat hij zo lelijk is. De tijger,
de psycholoog, zegt dat alle dieren even {llOOi zijn.
De struisvogel, de opportunist, adviseert de spin
make-up te gebruiken. De spin gaat hierop in
ondanks de waarschuwingen van de tijger dat
kosmetika van zijn soortgenoten zijn gemaakt.
De bever .wil nog iets in het midden brengen, maar
wordt ogenblikkelijk door de opgemaakte spin
ingesponnen.
Met zij n drieën zingen ze de ode aan de
kosmetika : " Lippenrood, ko ntje bloot".
De Joker komt als vogel in de gedaante van
omroeper van het dierenparlement aanvliegen,
laakt alle wuftheid en verkondigt de stelling:
terug naar de natuur.
Het grootste gevaar van het kwartet bleek, dat het
dreigde t e verzanden in eindeloze dialogen: woorden
zonder spanning, zonder rust, zonder stilte.
Het had het voordeel dat je heel spontaan, open en
flexibel diende te zijn ten aanzien van de steeds
wisselende elementen en tema 's. Het leverde veel
verrassends op maar aan de andere kant was het
ook uitputtend. We kregen ook steeds meer de
behoefte onze aandacht toe te spitsen op een paar
tema's.
3) Ganzenborden
(Voor een uitgebreidere informatie verwij zen we
naar het verslag dat Tom Blokdijk heeft geschreven,
in opdracht van de Raad voor de Kunst).
Op de grond wordt een levensgroot Ganzenbord
getekend. Het Ganzenbord bevat acht items, t e
weten : sport - sex - kroeg - geboortebeperking slagveld -·gevangenis - dood - put . Deze items
konden in de improvisaties op verschillende
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manieren benaderd worden: vokaal - lichamelijk in een persoonlijk statement - met een lied in een scène.
Het Ganzenbord bevatte vijf en twintig nummers.
Op bijna ieder nummer stond een opdracht, soms
ook "ga door naar ... '', "sfa twee beurten over"
etc.
leder gooide met een dobbelsteen, wie het
hoogst gooide, moest beginnen, daarna volgden
zij die later gegooid hadden.
Je moest je eerste impuls op het gegooide onderwerp volgen en dat op één van de bovengenoemde
manieren omzetten in een improvisatie.
Kwamje samen op één nummer dan voerde je
samen de opdracht uit. De kunst was o m als eerste
in het paradijs te belanden.
Voorlopig gingen we door met " Ganzenborden"
en richtten we ons vooral op de daarin voorkomende
onderwerpen. We zagen in dat het " Ganzenborden"
vooral een individuele aangelegenheid was, waarin
je theoreties en emotioneel je respons op
maatschappelijke fenomenen zo helder mogelijk
trachtte te vertalen. Om meer duidelijkheid te
vinden richtten we soms het Ganzenbord op één.
onderwerp: b.v. alleen de problematiek van de
geboortebeperking.
We werden gekon(ronteerd met de diskrepantie
in onszelf tussen je redelijk oordeel en je
emotionele betrokkenheid.
Konfrontaties

De eerste keer speelden we ganzenborden voor
de anderen van de groep, plus Peter Schat en
Judith Herzberg. We zetten het publiek in het
Paradijs en speelden dus om het publiek heen. Op
een wand hadden we het Ganzenbord met de ·
opdrachten getekend. Op de vloer. werden in de
vakken de nummers ingevuld. Je gooide dus een
cijfer en las met het publiek je opdracht af. Omdat
niets vastlag of op één of andere manier houvast
bood , behalve dat je een eerder idee of improvisatie
kon terug nemen, leek de hele onderneming erg
onveilig en van het toeval afhankelijk.
Bovendien vroegen we ons bij zo'n konfrontatfo
af of het een weerspiegeling van het werkpro ces
moest zijn of een min of meer afgerond en herkenbaar resultaat.
Na deze eerste keer adviseerden de anderen ons het
spel aan een groter publiek te vertonen.
Zo vonden de volgende konfrontaties plaats voor
gemiddeld vijftig mensen. Deze voorstellingen
varieerden van amusant en interessant tot
vervelend en futloos.
Na de tweede avond gingen er bij de andere groepsleden stemmeti op om van verdere konfrontaties
af te zien, aangezien het aanzien van de
improvisaties te pijnlijk zou zijn.
We waren het hier zelf niet mee eens, en vonden
dat het "Ganzenborden" zijn kans moest hebben.
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Achteraf bleek het goed dat we door zijn gegaan,
temeer daar het publiek voor ons ook als graadmeter
diende en we de gelegenheid kregen reakties te
inkasseren.
De samenstelling van het publiek: mensen uit onze
eigen kring, kennissen, köllega 's en kritici bleek
zeer frustrerend op ons te werken. Een premièreachtige stemming, die nooit aan de orde was
ge~eest in Paradiso of bij akties op straat, omdat
we daar geen "akteurs" waren, stak de kop weer op.
In feite deden we op ieder item een konsert zij het gefrnproviseerd terwijl we aanvankelijk de
konserten als een obstakel zagen bij het gezamenlijk
maken van een projekt.
We zijn ons vanaf het begin blijven richten op
maatschappelijke feriomenen, die vrij willekeurig
geselekteerd in een "oudhollands ~pel" werden
ondergebracht en niet in een revue, zoals aanvankelijk het plan was.
Verder bleek het heel goed mogelijk zonder
stimulator te werken.
We kwamen hiermee de opdracht dfe we onszelf
gesteld hadden niet na.
Het Ganzenbord werd later in de evaluatieweek
(eind december, ingevuld met items, betrekking
hebbende op stimulatorschap, nieuwe projekten,
motivatie etc. ) gebruikt om onze ideeifn omtrent
een aantal zaken, het werk betreffende, voor elkaar .
uit te spreken.
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plan 2
We wilden de keuze van het tweede gezamenlijke
projekt zeer gemotiveerd doen. We besloten
meteen na de kerstvakantie een week te
besteden aan een onderzoek naar de motivaties
van een keuze.
We gebruikten hiervoor het GANZENBORDSPEL, dat nog op de vloer van onze zwarte
ruimte stond getekend. Ieder nummer waarop
de dobbelstenen je brachtten betekende de beantwoording van een vraag of de mogelijkheid
anderen vragen te stellen. De vragen waren door
iedereen ingebracht. De eerste serie vragen ging
over de motieven waarom je toneel bent gaan
spelen, de evolutie daarvan, je verhouding met
het publiek en wat je in het algemeen of de laatste
tijd in het bizonder bezig hield.
De tweede serie had als onderwerp de stimulator:
hoe moet die werken, zou je zelf stimulator
willen zijn, wat voor kwaliteiten zie je op dat
gebied in de anderen.
De derde serie was aan de keuze gewijd: is de
keuze van een onderwerp belangrijk, wat is
zinnig om aan mensen te laten zien, is er een
verband tussen de keuze van een stimulator en de
keuze van een onderwerp, maakt het uit wie
welk plan voorstelt, waarom kies jij een plan en
waarom niet, kies je op een persoon of op een
plan, etc.
.
Aanvankelijk probeerden we de beantwoording van
een vraag in een vorm te gieten (uitbeelding,
of een situatie kreeëren) maar natuurlijkerwijs
voerde het verbale systeem de boventoon, waardoor na een paar dagen een zekere monotonie ontstond.
Toch kwam er erg veel informatie uit het spel
naar voren, vooral over het beeld dat anderen
van je hadden en dat vaak veel scherper was
dan je vermoedde.
Op 7 januari probeerden we tot de uiteindelijke
keuze van onderwerp en stimulator te komen.
Shireen was afwezig in verband met de
geboorte van haar kind.
De volgende ideeën waren ingebracht:
1. "GULLIVERS REIZEN" van Jonathan Swift.
(Yolande)
2. "GEZIN EN WAANZIN" van Ronald Laing.
(eventueel Kindermishandeling) (Shireen)
3. "DE VIERDUIZENDJARIGE TRIOMF VAN
DE KONTRA-REVOLUTIE" (idee Rense)
4. " SANCTUARY" van William Faulkner
(Marja en Helmert)
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De motivaties voor de keuze waren:
1. "GULLIVERS REIZEN": Yolande zag in
Swift's satire een mogelijkheid om een paralel
te trekken naar onze maatschappelijke situatie.
Bovendien dacht ze, dat een verhaal ons het
voordeel van een struktuur zou geven.
2. "GEZIN EN WAANZIN" - kindermishandeling: Shireen dacht dat dit onderwerp ons de
mogelijkheid zou geven inzicht te verschaffen
in het proces van indoktrfoatie en konditionering, dat zich in het gezin afspeelt.
Ze zag ook een link naar de konkrete vormen
van kindermishandeling.
. 3 . "DE TRIOMF VAN DE KONTRAREVOLUTIE: dit plan behandelde verschillende revoluties, van het Oude Egypte tot
heden, en de mislukking daarvan. Qua vorm
moest het een kermis-achtige show zijn met
grove middelen. Het moest eindigen in een
dialoog tussen Christus en Hitler.
4. "SANCTUARY": Marja en Helmert waren
geboeid door deze roman. Ze dachten, dat op
dit .moment een konkrete ''story" een houvast
zou zijn en dat we makkelijk affiniteit
zouden hebben met de sfeer, die iedereen
vertrouwd is van de Amerikaanse Film.
Ons probleem lag vooral in de vraag: zijn we in
staat een projekt te maken zonder steun van een
fabel (boek of stuk).
Velen waren wat dat betreft onzeker na de
ervaringen met het projekt "AANGEPAST ONAANGEPAST".
Een ander belangrijk aspekt dat ook in de keuzevoorbereiding steeds aan de orde was geweest:
waar ligt ons engagement?
Herman had al vanaf het begin van de groep zich
steeds duidelijk uitgesproken voor een stellingname: het konfronteren aan een publiek van
een aktuele pDblematiek, die wij zouden kunnen
.verhelderen en ter diskussie stellen.
Logieserwijze koos hiJ "GEZIN EN WAANZIN".
De elementen die bij de keuze een rol speelden
zijn duidelijk in de aarzeling van Daria: haar
interesse en overtuiging zei haar "GEZIN EN
WAANZIN" te kiezen, maar het onderwerp lag
haar zo na aan het hart, het was iets waar ze
al zo lang mee bezig was, dat ze bang was dat
het zou mislukken omdat de tijd er nog niet
rijp voor was. Dat we voorlopig het vaste kader
van een verhaal nodig hadden en dat ze
daarom "SANCTUARY" moest kiezen.
Dergelijke overwegingen spelen ook bij Cas
en Peter een rol, waarbij nog kwam dat zij zich
zeer aangetrokken voelden tot de sfeer en de
emotionele lading van de roman van Faulkner.
Helmert en Marja lieten met het niet kiezen
van een plan zien, dat zij in eerste instantie het
onderwerp minder belangrijk vonden dan het
feit van het samen aan iets werken. Yolande,

Rense en Hans kozen voor een verhaal, maar
dan met de politiek-satiriese aspekten van het
Gulliver-idee.
Drie mensen kozen GULLIVER, vier
SANCTUARYen drie GEZIN EN WAANZIN.
De oplossing werd gevonden doordat de
meerderheid persé Marja als stimulator wilde
hebben en zij alleen SANCTUARY wilde
stimuleren.
Het werd dus Faulkner.
De inhoud van "Sanctuary".
Het boek speelt in het zuiden van de Verenigde
Staten in de tijd van de drooglegging.
Temple Drake, de dochter van een rechter, is
jong, mooi, duur, uitdagend op een koele manier.
Door een auto-ongeluk raakt ze verzeild in een
huis waar klandestien drank wordt gemaakt. Ze ·
ontmoet daar Goodwin, de baas, zijn vriendin
Ruby, een gewezen tippelaarster, een oude
blinde grootvader, de enigszins debiele Tommy
en de gangster Popeye, een dwerg.
De mannen herkennen in haar de potentiële
hoer. Ze wordt aan alle kanten belaagd en
bespied. Ze wordt verkracht met een mafäkolf
door Popeye, die impotent is. Tommy, die haar
beschermt, wordt door Popeye gedood.
Goodwin wordt van de moord beschuldigd.
Popeye brengt Temple naar de stad in het
bordeel van Miss Reba. Hij laat een jonge
gangster met haar vrijen, terwijl hij toekijkt.
Als Temple wil vluchten met de jongen, vermoordt hij deze. Temple wordt verhoord in de
rechtzaak en spaart Popeye.
Goodwin wordt veroordeeld. Popeye wordt
opgehangen in een andere staat voor een vergrijp
waaraan hij niet schuldig is. Temple wordt uit
de rechtzaal opgehaald door haar vader. Zij is
intussen een soort levenloze pop geworden.
Op 12 januari begonnen we te werken aan
"HET MEISJE TEMPLE DRAKE".
Marja stond daarbij voor het feit dat Hans,
Yolande, Herman en Rense hadden
verklaard geen enkele affinitiet met het boek
te hebben. Bovendien hadden een aantal mensen het boek nog niet gelezen. We begonnen
dus de repetities met het voorlezen van een
aantal hoofdstukken, waar daarna op geïmproviseerd werd.
Marja maakte een rooster. Verschillende
groepjes kregen de opdracht een bepaald hoofdstuk uit te werken. Marja werkte om de beurt
met de groepjes.
Marja zelf was eigenlijk al teruggekomen van
haar enthousiasme voor het boek.
Ze sprak dit niet uit maar stond meerdere malen
op het punt het doorgaan ter diskussie te stellen.
Aan het eind van de eerste week evalueerden we

en besloten we door te gaan.
De week daarop kwam het probleem opnieuw
aan de orde.
Marja stelde voor, het besluit om al of niet door
te gaan af te laten hangen van een soort voorstelling op donderdag 20 januari, waarop we het
hele stuk achter elkaar aan haar zouden laten
zien.
Van de verschillende hoofdstukken had ieder
groepje geprobeerd de essentie zo direkt
mogelijk om te zetten. Iedereen speelde afwisselend alle rollen.
De "opvoering" was zeer gespannen, een soort
explosie van vitaliteit, inzet een speeldrift.
De volgende dag werd deze avond geëvalueerd.
Iedereen was het er over eens dat het projekt
veel mogelijkheden in zich had om een publiek
te boeien met groteske, kleurige gebeurtenissen,
en dat er gelegenheid was tot zeer sterke speelscênes.
Maar veel mensen hadden het gevoel dat dat toch
niet genoeg was. De specifiek literaire kwaliteiten
van de roman waren door de niet-psychologiese
"instant" aanpak natuurlijk verdwenen. Daarvoor
in de plaats kwam een bizar soort strip, een soort
Peyton Place in het groteske, werd gezegd. De
inhoud ervan was teveel aan tijd en situatie
gebonden. Bovendien, door de invloed van
Faulkner op de latere amerikaanse roman- en
filmkunst, al bijna tot cliché geworden. Daardoor
was het projekt niet als belangrijk te motiveren
voor de aktuele situatie.
Bij deze opvatting, die met name Herman, Rense
en Hans al meteen hadden uitgesproken, sloten
nu Cas en Daria zich aan. Yolande, die gewoon
niet van het boek hield en tegen haar zin aan het
projekt gewerkt had, maar die ontdekt had dat
het gunstig kan zijn om een eigenheid te zoeken
in een geheel dat je in eerste instantie vreemd
is, wilde doorgaan. Ze vond dat we de konsekwenties van onze keus moesten nemen en niet
zomaar·iets laten vallen voor iets anders.
Ze stelde voor nog twee weken door te werken
en daarna opnieuw te evalueren.
Peter voelde zich erg met het projekt verbonden
en het kostte hem grote moeite er afstand van
te doen. Marja wilde zich niet uitspreken omdat
ze vond dat dat niet op haar weg lag als stimulator.
Nog voor de stemming over al of niet doorgaan
moedigde Helmert Marja aan, met een alternatief
plan te komen dat zij had.
Marja stelde voor te zoeken naar een problematiek
die dicht bij ons lag. We zouden een week nemen
om ons voor te bereiden op een konsert naar
aanleiding van de boeken van Ronald Laing.
Dit plan werd aangenomen met de stemmen van
Yolande en Peter tegen.
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Het projekt

toestanden
HET ONTSTAAN VAN HET IDEE.
Voorop stond , evenals bij "Temple Drake"
van Faulkner, dat we een projekt wilden maken met
de hele groep.
Toen we eenmaal besloten hadden te stoppen met
Faulkner, kozen we vrij intuitief en zonder
specifiek idee over de opzet, op voorstel van Marja,
voor de problematiek zoals die naar voren komt
in de boeken van Fromm, Laing en Foudraine.
Feitelijk was ieder van ons individueel in meer of
mindere mate al een tijd lang bezig hiermee en
waren vaak in "konserten" facetten te voorschijn
gekomen.
Onze opdracht was vaag, maar boeiend genoeg.
De &ntwoorden op vragen naar het wat, waarom en
voor wie konden we vermoeden en al gedeeltelijk
beantwoorden.
We kozen het projekt, globaal gezien, om de
volgende redenen:

- we willen een werkstuk maken voor publiek, veel voorstellingen geven, veel respons krijgen en die verwerken.
We willen toetsen aan publiek waar we in ons onderzoek
mee bezig zijn.
- de tematiek van het projekt moet te maken hebben met
iets dat voor ons aktueel is, en ook maatschappelijk
herkenbaar en belangrijk.
- we voelen ons er allemaal toe aangetrokken om te proberen nieuwe stromingen in de psychiatrie om te zetten
in een eigen werkstuk.
Vooral spreekt ons aan de heldere analyse die spreekt uit
de boeken van genoemde schrijvers, b.v. van het
verschijnsel indoktrinatie, morele chantage in gezinssituaties, van het geven en nemen van verantwoordelijkheid, het verschijnsel demokratisering, in de meest
wezenlijke betekenis van het woord, het herstellen van
normale menselijke omgangsvormen en kommunikatie
doór het vrij uitspreken van gevoelens en gedachten, het
zelfstandig zijn en laten zijn, volledige akseptatie van
iemands persoonlijkheidsstruktuur, etc. - allemaal zaken
die in onze koöperatie zo vaak aan de orde komen en
zo moeilijk zijn te hanteren.
We .willen een projekt maken voor een gericht publiek,
met een gericht doel. We willen ernaar streven een
diskussie, een deelname uit te lokken over wat je doet
en niet in de eerste plaats over hoe je het doet.
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Het moet meer zijn dan alleen een aanleiding tot
spelen, het moet zowel ons als de mensen die er
naar kijken, in wisselwerking, dwingen tot een zich
· realiseren, tot stellingname in de eigen situatie.
Ten opzichte van de aanpak van het tema stonden
aanvankelijk heel verschillende meningen en
ambivalente gevoelens.
Het is misschien belangrijk enkele daarvan te
noemen.
Ter wij l we ons allemaal aangetrokken voelden tot
het tema, dat zulke direkte raakvlakken heeft met
onze eigen situatie, zowel persoonlijk als binnen de
groep, twijfelden met name Yolande en Daria eraan
of er niet een grotere "deskundigheid" nodig was
o p dit terrein en ze waren bezorgd dat we niet in
staat zouden zijn de problemen die er bestaan ·
binnen de groep zelf aan te gaan en dat we ons
teveel zouden richten op de anekdotiek van de
feitelijke situatie in de kliniek, in Amerika, zoals
Foudraine die beschrijft ïn zijn boek "Wie is van
hout", met alle gevaren vandien ("gekken spelen").
We waren er allemaal zelf bij en gebleken is dat de tegenstellingen, die bij het praten over de keuze vrij scherp
tegenover elkaar kwamen te staan door het praktiese
werken organies geihtegreerd zijn.
Door eigen inzichten te gebruiken en niet van elkaar te
verlangen dat we het allemaal eens waren stimuleerden
we elkaar en hebben we voorkomen dat we een eenzijdig
beeld hebben gegeven of één bepaalde visie opgedrongen
hebben.
(Globaal gezien was er natuurlijk wel sprake van
een duidelijke keuze ten aanzien van het
onderwerp, maar er waren veel nuanceringen
mogelijk).
Je zou kunnen zeggen dat het projekt een duidelijke afspiegeling is van het stadium waarin we als
groep waren.
Het projekt werd geiinproviseerd.
Om toch een beschrijving te kunnen geven hebben
we een keuze gemaakt. Dit is dus één versie.

BESCHRIJVING VAN HET PROJEKT
Het publiek zit een halve cirkel, zo dicht mogelijk
bij de spelers. De speelruimte is klein, ongeveer 4
bij 6 meter. De spelers zitt~n voor het publiek op
de grond of ertussen. Marja leidt het projekt in met
een korte informatie over de bronnen waaruit we
geput hebben, over de werkwijze en over de tijd
die we eraan besteed hebben. Ze zegt dat niemand
zich verplicht hoeft te voelen om te blijven kijken
als hij daar geen zin in heeft. "Iedereen.kan
weggaan, dat vinden wij niet erg" .
Ze eindigt met de mededeling, dat het tweede
onderdeel van het projekt een gedachtenuitwisseling
met het publiek ts. We organiseren dat als volgt:
er worden groepjes gemaakt , bij iedere groep komt
een lid van het Werkteater. Daarna vindt een
uitwisseling plaats in de hele groep van het in de
groepjes besprokene.

lste scène (Hans en Reimert)
Ze komen op en staan front publiek. Ze zijn
gespannen. Ze lijken allebei uit te zijn op kontakt.
Hun blikken zoeken elkaar, daarna hun handen.
Wanneer het kontakt gelegd is omarmen ze elkaar;
er ontstaat grote vrolijkheid, spontaneïteit en
tevredenheid. "Fijn dat we bij elkaar zijn. Vertel
eens een verhaal? "
- "Er waren eens twee bomen en die stonden zo
dicht bij elkaar, dat ze één boom werden: de takken
groeiden in elkaar-" Hans klemt zich aan Helmert
vast. Ze Jopen in cirkels. Hans moet steeds
woordelijke bevestiging hebben van hun band.
Ineens staat Helmert stil. Hij bevriest , zijn gezicht
blank. Hans wordt bang. Helmert herstelt zich,
maar de absenties komen terug. Helmert wordt
gespannen, de situatie benauwt hem fysiek. Hij
scheurt zich Jos van Hans, Ze staan nu weer los van
elkaar, front publiek.
Hans: "Ik moet het alleen doen."
Hij gaat over een touw een afgrond over. Helmert
vraagt ean het publiek: "Hoe gaat het met hem?
Eet hij wel? Hij doet toch geen rare dingen? "
Op een gegeven moment kan hij het niet meer
houden en snelt Hans te hulp. Sarnen worstelen ze
zich over de draad heen, vaak elkaar belemmerend,
dan weer in balans. Als ze eroverheen zijn krijgt
Hans een scheut. Helmert staat hem bij.
Afwisselend hebben ze een attaque in verschillende
delen van het lichaam. De ander mag niet weggaan
en moet de hand vasthouden. Uiteindelijk
kreperen ze, nog steeds proberend elkaar niet Jos
te laten.
2de scène: (Daria, Cas, Herman, Yolande)
De opdracht van deze "rol-oefening" is, de
mechanismen duidelijk te maken die zich in
gezinssituaties voordoen. De onbekendheid met
eigen gevoelens en motieven, de emotionele
chantage en de onwil om in hun kind een volwassen
persoonlijkheid te zien is de opdracht van de
ouders. (Cas en Herman) Yolande vertegenwoordigt
het element van de buitenwereld. Daria is de
centrale figuur, de dochter en laat de verwarring
zien waarin zij door de elkaar tegensprekende
opvattingen over haar, terecht komt.
De akteurs blijven op hun plaats staan . De
overgangen zijn niet realisties, maar assöClatief.
Vanuit de funktie die je hebt reageer je
impulsief op elkaars inbreng.
Hier volgt een voorbeeld van. een mogelijke tekst:
Daria: "Mam, ik ben uitgenodigd voor een feestje."
Cas: (als moeder) "Ze amuseert zich nooit op
feestjes, ze is net als ik. Overgevoelig. Ze zit
daar maar aan de kant en niemand vraagt haar en
ik weet precies hoe ze zich voelt en ik lig de hele
nacht wakker en doe geen oog dicht."
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Daria: "Mam, ik blijf vanavond toch maar bij jou."
Moeder: "Nee, ga nou, je hebt toch al zo weinig.
Je bent zo stil de laatste tijd. En je vader zegt ook
· al niks. En Yolande doet maar waar ze zin in
heeft. Niemand zegt hier iets. Ik moet me uiten
want anders word ik gek." ·
De moeder probeert ononderbroken monologen
te houden.
Daria: "Soms als mijn moeder praat dan word ik
helemaal stijf, dan kan ik me niet meer bewegen."
3e scène: (Peter, Shireen, Reimert, Rense)
Zelfde oefening als de vorige. Peter is de centrale
figuur. Shireen en Helmert zijn de ouders, Rense
vertegenwoordigt de buitenwereld.
Voorbeeld van de tekst: Peter: " Ik bouw een
duivenhok, dat ga ik heel mooi maken". Vader:
"Nee, zo hou je een hamer niet vast. Zo , laat mij
dat maar.doen. Weetje wat, als jij naar school gaat
en je komt thuis, dan is het duivenhok klaar."
Moeder: "Toen ik in verwachting was van Peter
droomde ik dat het een meisje zou zijn, wat ik heel
lief kon aankleden. Maar nu het een jongen is,
houd ik nog meer van hem."
Op de verjaardag van de moeder moet Pet er een
gedicht voordragen voor zijn tantes. Hij valt stil.
Schreeuwt dan: "Ik ben een flinke jongen! "
Daarna isoleert hij zich steeds meer, komt op een
kamer terecht, schrijft brieven naar huis over
denkbeeldige carrières: "Ik zit in de planning, in
de toekomstplanning."
Hij wordt onderbroken door Helmert, die een t.v.
presentator is. Hij geeft opdrachten aan zijn
kameraman (Rense). Helmert: "Dames en heren,
U gaat nu weer kijken naar het programma: 'Het
leven betrapt'. Wij brengen geen politieke boodschap.
Wij zoeken niet naar een maatschappelijke visie.
We laten ons droppen op een willekeurige plek,
wij volgen onze benen en onze verwondering."
Hij geeft de kameraman aanwijzingen de omgeving
te schieten en beschrijft die:
"Een parkachtig landschap - goed onderhouden zonnewijzer - zwembad - je zou bijna zeggen een
luxe vakantieoord. Aan het eind van de oprijlaan
zien we een groot gebouw, dat zal ons doel zeker
zijn."
Hij opent een deur. "Dames en heren het leven
betrapt." Peter (achter de del,lf): "Pa~ op heren, U
valt zo in het gat."
Peter legt uit voor de kamera wat zijn werk is:
"Blootleggen van de pijpen om verstoppingen op
te sporen. Doorprikken is mijn werk, ze gooien er
van alles in, in de w.c.'s. Ja, het zijn stakkers hoor.
Hoor ik roepen "ik ben een flinke jongen, ik ben
een flinke jongen". Hij rent de w .c. in, wordt er uit
gehaald, maar zonder colbert."

4e scène: (Rense, Daria, Shireen, Cas, Helmert)
Intussen beginnen we een moderne efficiënte
kliniek te mimen. Ieder heeft zijn eigen gespecialiseerde funktie in de hiërarchie. Om met elkaar te
kommuniceren moeten ze eindeloze gangen door.
Rense is een patiënt en vraagt de aandacht van
Daria, de psychiatrische hulp (laatste in rangorde).
·ze doet een spelletje met hem. Cas (verpleger), die
toevallig langskomt en dat ziet roept haar bij zich
en legt haar vriendelijk uit dat ze teveel
verantwoordelijkheid neemt. "Laat u de patiënt
maar aan mij over." Rense reageert wantrouwend
op Cas, die advies gaat vragen bij Shireen
(hoofdzuster) die op haar beurt naar de arts gaat
(Reimert). Naarmate het bericht in hogere
regionen komt, wordt de kommunikatie mystieser.
Als het medies advies langs alle rangen bij Daria
terugkomt , blijkt het totaal niet adekwaat te zijn:
iets onzinnigs, als vitamine B complex-caradraal
en wandelen in een wagentje. Daria past met de
moed der wanhoop deze behandeling op Rense
toe.
Sde scène: (Peter, Daria, Cas)
Drie psychiaters in de koffiepauze.
Het gesprek begint met het observeren bij elkaar
van kleine tics en het etiketteren daarvan. Daardoor
ontstaat een gevoel van onderlinge warmte en
liefde voor het vak. Een gesprek·over de studententijd, demonstraties op kollege, studieboeken,
stencils, proefschriften. De sfeer wordt nogal
geëksalteerd . Eén van de drie wordt zo aangegrepen
door zijn herinneringen dat hij terugvalt in een
traumaties beeld, de anderen brengen dit tot een
klimax en een oplossing, waarna een glas sherry
gedronken wordt. "Ik zou mijn patiënten niet meer
kunnen missen, het is een deel van je leven, je
kunt er alles instoppen èn je haalt het er ook weer
uit." Bij deze teksten maken de drie gelijke
bewegingen van onderzoeken, inproppen en
uitp~uren.

De bewegingen eindigen in het gebaar van een kind
wiegen, waarop een lied wordt ingezet op de wijs
van "Slaap, kindje slaap."
'Slaap, patiëntje, slaap
je moeder is een schaap
je vader heeft het verkeerd gedaan
toen ben je naar de kliniek gegaan
slaap patiëntje slaap
je moeder is een schaap etc. etc.
Als het lied uit is: "Waar z13n áe patiënten? "

6e scène (Yolande, Helmert, Herman)
Deze scène is later weggelaten, omdat hij op zich
boeiend, maar voor het geheel niet relevant genoeg
was.
Yolande en Reimert zitten bij elkaar, zijn
aandachtig met elkaar bezig. Yolande verstelt een

kussensloop, laat Helmert een stukje doen eri geeft
hem aanwijzingen.
Helmert: " Zullen we wandelen? "Yolande: "Hij
komt zo."
Herman komt gehaast op, stelt zich voor.
"Dokter Hermans". Hij vertelt dat hij al jaren met
deze patiënten bezig is, hun moeilijkheid is dat ze
geen kontakt kunnen maken. Zodra hij binnen
gekomen is hebben Yolande en Reimert zich van
elkaar afgekeerd. Herman doet pogingen te
kommuniceren. Helmert reageert geladen-afwijzend,
Yolande angstig in zichzelf.
Hij brengt Helmert tot aggressieve uitingen. Hij
probeert Yolande het kussen af te nemen om het
aan Helmert te geven.
Yolande wil het niet afstaan, het sloop scheurt.
Loeiend van verontwaardiging stelt Helmert zich bij
Yolande op, legt een arm om haar heen: "Stuk ! !
Stuk - Maken - heel maken! Jodium" schreeuwen
ze. Herman roept: "Gelukt! Kontakt! Hier moet
ik een proefschrift over schrijven."
Hij gaat weg, Helmert en Yolande zakken doodmoe
op een stoel. Stilte. Helmert: " Dat kan toch zo niet
langer. Hij is zó gespannen." Yolande: "Soms denk
ik dat het niet goed is, twee tegen één. Zullen we
gaan wandelen? "
7e scène (Shireen en Hans)
Shireen vertelt hoe eenzaam en gedeprimeerd ze is
nu haar dochters het huis uit zijn en ze niemand
meer heeft om haar liefde en zorg aan te geven.
Ze gaat solliciteren als verpleeghulp in de kliniek.
Ze ontmoet in een hoekje van de hal Hans en schiet
meteen boordevol emotie: "Oh, wat ben jij
eenzaam en verwaarloosd. Zal ik je zakdoek
oprapen? Wil je liever je benen over elkaar, en dat
haar daar moeten we ook gauw wat aan doen. We
zullen het fijn hebben met elkaar."
Ze drukt zijn hoofd tegen haar boezem. Hans kijkt
tevreden.
8e s.c ène (Rense, Shireen en Helmert)
Rense kondigt een sprookje aan dat hij met twee
patiënten heeft ingestudeerd. Shireen en Reimert
spelen enigszins bevreesde amateur-toneelspelers.
Ze komen op elkaar toe. Reimert steekt Shireen de
hand toe. Shireen steekt haar tong uit . Ze draaien
zich naar het publiek toe. Reimert: "Ik voel me
goed, daarom ben ik goed , daarom houdt iedereen
van mij."
Shireen: "Ik voel me slecht, daarom ben ik slecht
en daarom houdt niemand van mij." (Uit ~'Knots"
van Laing). Helmert zit op zijn knieën te breien.
"Ik zit bij het putje en ik brei een truitje, zomaar
uit het niets. Ik brei een truitje voor mijn zusje
om onze verhouding te ontspannen. Au! îk heb in
mijn vinger geprikt. Het truitje is in het putje
gevallen. Uh! " Hij valt in de put. " Ik ben in een
vreemd land. Eens kijken waarop ik me kan
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oriënteren." Shireen, gehurkt op een stoel: "Ik
ben een broodje in de oven en ik brand aan."
Helmert haalt het broodje uit de oven. Daarna
schudt hij hetboompje(ook Shireen) en helpt vrouw
Holle met het schudden van de dekens. Wanneer
hij het poortje (Shireen) onderdoor gaat naar huis,
wordt hij beloond voor de blaren aan zijn handen
(van het broodje), een blauw oog (vallende appel)
en een pijnlijke rug (van het bed op schudden),
want er valt een regen van goud." Het is niet voor
niets geweest. Goud! Goud! "
Hierna is Helmert de moeder die het slechte zusje
(Shireen) dwingt ook een truitje te breien zomaar
uit het niets. Shireen valt ook in de put, komt in
hetzelfde land terecht, maar reageert anders: "Kom
zelf maar uit de oven. Dat kanje best." Het
broodje (Helmert) moet zichzelf wel overwinnen
en springt uit de oven. Zo gaat het ook met de
boom die zichzelf blijkt te kunnen ·schudden. Tegen
brouw Holle zegt ze: "Waarom moeten die dekens
geschud worden? " " Omdat het moet sneeuwen op
aarde." "Laat de zon maar schijnen." Als ze onder
het poortje doorgaat krijgt ze een douche van pek.
"Pek! Pek! ""Goud! Goud! "zegt Helmert.
Shireen: "Ik kwam in het woud twee wegen tegen.
De ene weg neemt iedereen, de andere weg nam ik
alleen." (Citaat uit "Wie is van hout")
9e scène (eerste versie)
Rense legt uit op welke gedachten het sprookje hem
heeft gebracht: "Hoe help je iemand? Door hem al
zijn verantwoordelijkheden te ontnemen? Alles ·
voor hem te doen? Of door hem te helpen het zelf
weer te gaan doen? "Hij spreekt over de
symbiotische verhouding (bijvoorbeeld moederkind relatie) die zijn voortzetting vindt in de kliniek
in de dokter-patiënt relatie. Hij doet een voorstel
om over te gaan tot een drastiese demokratisering:
de patiënten krijgen de verantwoordelijkheid terug
:om de praktiese , alledaagse dingen (eten,
aankleden, wassen, schoonmaken, opbellen) zelf
te doen. Dit is een onderdeel van een algehele
rolherziening. De patiënt is niet langer zwak en
onmondig, maar krijgt zijn menselijke waardigheid
terug. Het personeel van zijn kant moet een
beschermende, burokratiese en mystificerende
houding laten varen, zodat er een sfeer van open
uitwisselin~ op gelijk nivo kan ontstaan.
Rense trekt een parallel met de vaste rolverdeling akteurpubliek. De akteurs spelen en nemen het initiatief Het
publiek kijkt. Hij nodigt het publiek uit hun gevoelens
en gedachten te uiten. Na ongeveer twintig minuten uitwisseling herneemt hij het woord.
"Ik weet dat ik een stap in het onbekende ga doen.
Een sprong in het duister, de chaos. Ik heb mijn
keuze gemaakt." Hij legt een judomat neer. "Dit is
het duister". Pakt een stoel, die hij vlak voor de
rand van de mat zet. "Dit is de barrière die ik moet
nemen. Dit is mijn sprong." Hij duikt over de stoel
heen op de mat. "Wie wil deze sprong ook maken? "
Vaak is er na deze vraag enige tijd stilte. Dan ·
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komt één van de ·akteurs (die een staflid van de
kliniek speelt) die zijn motivatie om wel of niet te
springen uiteenzet. Herman en Petér springen
meestal, vaak om niet voor elkaar onder te doen, of
uit ambitie of om de uitdaging. Hans springt niet
omdat hij tegenover zijn ouders zijn status van arts,
waar zij krom voor gelegen hebben, niet wil
verliezen. Yolande is sympathiek en vol begrip,
maar doet een symboliese sprong door haar nylons
en ceintuur over de stoel te gooien. Hans en Yolande
word-.n ontslagen. Helmert die gesprongen heeft
wil meteen aan het werk. "Willen de patiënten
Mohr, Faber, Enklaar, Strooker, Man in 't Veld en
Vinck zich opstellen bij het badhuis? "
tweede versie
Rense probeert met een persoonlijk statement
duidelijk te maken wat er in zijn attitude t.o.v. het
systeem veranderd is. Daarna maakt hij de sprong.
Daarna statements van de anderen, waarom ze wel
of niet springen. Met dezelfde uitslag: Helmert
roept de patiënten bij elkaar.
lOe scène
Helmert legt uit wat hij met de demokratisering wil
en vraagt hun medewerking. "Voor mij is het ook
nieuw". Ze moeten zelf een piknik organiseren op
het terras.
Ze lopen er angstig en langzaam naar toe. Reimert :
"Anders wordt alles voor jullie klaargezet, nu
moeten jullie zelf alles doen ." Shireen valt flauw,
Peter loopt weg, Cas huilt, Hans grijnst. "Wie wil er
vegen? Wie legt het kleed neer? "
Bij de meesten veroorzaakt de nieuwe situatie, de
verantwoordelijkheid om handelingen te verrichten
die jarenlang voor ze gedaan zijn grote angst en
paniek.
Anderen worden baldadig. Er wordt gerukt aan het
piknikkleed en bordjes vliegen door de lucht, slaolie
wordt in het haar gesmeerd, er wordt met
hamburgers gekogeld . De chaos komt tot een
klimax bij het aansteken van de grill. Deze valt om.
Gegil en geschreeuw. "Brand! Brand! "Helmert:
"Zo is het genoeg, niet gek voor de eerste keer."
De patiënten druipen af.
1 le scène (Helmert, Peter, Daria, Yolande, Shireen,
Rense)
Deze is op een gegeven moment weggelaten.
Temidden van de rommel van de uit de hand
gelopen piknik, komt de stafvergadering bijeen. Ze
zijn wanhopig en moedeloos door de chaos die het
eksperiment veroorzaakt heeft. Verschillende
pogingen om patiënten te laten opbellen, groente
te laten snijden , te laten dweilen worden in kleine
"psychodramaatjes" uitgebeeld. Later zijn deze
vervangen door een gesprek over het uittrekken van
de witte jas, het laatste symbool en bescherming

van de funktie. Een soort gesnik hierover gaat
over in een hysterische slappe lach. Dan komt
Helmert met: "Ik heb een droom gehad vannacht.
Ik had mijn witte jas nog." Helmert gaat staan
op een stoel met een wit laken voor, dat voor de
stoel op de grond hangt. Twee schoenen komen
onder de lange gestalte vandaan. "Het rooster was
in werking getreden. Ik was bereid tot kontakt met
mijn hulpbehoevende medemens aan te gaan."
Rense komt binnen als patiënt. Helmert steekt
hem de hand toe. Rense gaat daar niet op in.
Helmert: "Even over". Rense komt opnieuw
binnen. Helmert : " Het rooster was in werking
getreden, ik was bereid tot kontakt met mijn hulpbehoevende medemens." Rense steekt zijn hand uit,
maar zo dat Helmert er niet goed bij kan. Hij
moet tever reiken en stort van d e stoel af." .(einde
droombeeld) .
Daria, inspectrice van het ziekenhuiswezen, komt
op. "Maar dokter, wat doet U nu? Waar is uw
witte jas? " De staf stommelt achter haar aan en
begint in koor verklaringen over:de vorderingen van
het eksperiment af te leggen. Daria leest enkele
ziekenhuisvoorschriften voor en gaat weg met de
mededeling: "Als de rommel vanavond niet is
opgeruimd, stuur ik een ekstra schoonmaakploeg."
Verslagen stilte.
Helmert denkt na en zegt dan (met
dokter van Swol aksent): "Potjandorie, ik ben
dokter, maar ik ga op mijn knieën, ik pak die dweil
en ik doe het helemaal alleen." Hij haalt emmer en
dweil en begint. Shireen: "Eén, twee, wie gaat er
.
met mij mee?"
De hele meute volgt haar jolig joelend naar de kast
met schoonmaakspullen. Met de attributen gewapend
komen ze terug en er ont staat de sfeer van een
feestj e. "Eén twee drie vier vijf zes, waar is de
lodaline-fles? " etc. Het optelversje gaat door tot
"elf, we doen het allemaal zelf."
Toen deze scène geschrapt was, is het einde van ·de
piknik veranderd . Helmert laat zijn autoritaire
houding varen,-(ondanks zijn goede wil is hij zo
gekonditioneerd dat hij zich ongeveer gedragen
heeft als een sergeant} en gaat moedeloos aan het
opruimen.
Enkele patiënten komen schoorvoet end naderbij
en helpen hem.

13e scène (Herman, Peter, Yolande)
Twee verplegers hebben pauze in het kantoortje.
Ze relaxen. Gewoontegetrouw had Peter de deur ,op
slot gedaan en moet hem openen als Herman
binnenkomt. Maar.alle deuren zijn nu open, ook
voor patiënten. Yolande, patiënt, komt binnen.
"Ik wil de bibliotheekboeken kontroleren." De
verplegers voelen zich ii1 hun privacy aangetast .
Ze werpen blikken achtér Yolande om, zetten de
radio keihard aan en fluisteren en giechelen.
Yolande voelt het en gaat weg. Bij d e deur blijft ze
luisteren. De anekdote over haar wordt uitverteld .
Ze neemt een besluit en gaat weer naar binnen.
"Ik vind dit lullig! " De verplegers ontkennen wat
er gebeurd is, ze heeft het zich maar verbeeld.
(Deze scène is later vervallen).
14e scène. (Herman en Rense)
Ze leunen beiden op hun paraplu, hun bewegingen
gaan gelijk. Ze voeren een sjiek gesprek over het
eksperiment in de kliniek. De één vindt het maar
een "rommeltje": je wordt niet meer als arts
behandeld." De ander vindt het "aardig;ontspannen,
Je blijft eens langer hangen als je de rapporten
komt afhalen." De konversatie wordt zo nu en dan
onderbroken door het schieten van wilde eenden,
waarbij de paraplu's als geweren worden gebruikt.
(Deze scène werd later geschrapt).
15e scène (Peter, Herman, Hans, Yolande)
Ze zitten op stoelen dicht naast elkaar. Ze bewegen
en reageren alsof ze één vrouw zijn, die vertelt.
Ze vullen elkaars zinnen aan. Ze vertellen van de ups
en downs van het eksperiment. "Eerst waren het net
planten, als ze maar op tijd hun natje en droogje
kregen. Maar alles werd anders. Het was wel eens
moeilijk hoor. Maar toen Cathy voor het eerst
goedemorgen tegen me zei. .. " De stemming
wordt steeds .feestelijker. "En toen we onze witte
jas uit mochten doen, het had ineens weer zin om
met iet s leuks te komen, ik hield 's maandags
gewoon mijn cocktailtje van zondag aan. En toen
het bal . ..."Van puur enthousiasme komen ze
steeds iets meer overeind tot ze walsend in elkaars
armen wegdansen.
Ook deze scène is later geschrapt .

12e scène (Hans en Shireen)
16e scène (Yolande en Rense)
Hans is dezelfde patiënt als in de 7e scène. Hij laat
zijn zakdoek op dezelfde manier vallen. Shireen
wil hem oprapen, maar stopt in de beweging. Ze
kijkt de zaal in : "Oh nee dokter, hij doet het nu
zelf." Hans raapt d e zakdoek o p en knoo pt zijn
blouse dicht , ordent zijn haar. Staat op. Shireen
wordt onder deze handelingen steeds kleiner en verdrietiger . "Ja geweldig dokter, hij kan het allemaal
zelf." Als Hans gaat lopen: "Maar ik, waar blijf ik?"
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Rense komt naar Y.olande toe die apaties op de
grond zit. Hij praat met haar, doet voorstellen voor
liedjes, spelletjes, wandelingen. Ze vindt het blijk- ..
baar prettig dat hij zich met haar bezighoudt, maar
is volkomen afhankelijk van hem. Het' lukt hem
niet haar tot enig eigen initiatief te krijgen. Ze kan
alleen nadoen wat hij zegt . Met een verhaal over een
konijn neemt hij haar mee op een wandeling door
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weilanden. Hij laat haar over de sloot springen, net
als het konijn. Ze houdt hem goed in het oog. Hij
brengt haar in het verhaal naar de grote stad , hij
beschrijft het lawaai, de huizen, de mensen, het
verkeer. Yolande wordt angstig en klemt zich aan
hem vast. Rense probeert haar van zich af te
schudden " Je moet alleen lopen" Hij rukt zich Jos.
Yolande klampt zich vast aan zijn benen , brult:
"Wat heb ik dan gedaan? Ik heb toch niets gedaàn? "
Rense maakt zich uit de voeten. Yo lande rent in
paniek rond , ziet hem dan weer. "Oh Rense, b en je
daar weer? " Ze rent op hem af. Hij doet of hij haar
niet kent, spreekt een vreemde taal, als een to erist.
Yolande huilt, ze durft de straat niet over te
steken , ze kent de weg niet. Ze kijkt naar het
straatbordje, " Pascalstraat, oh daar woont mijn
vader."
Ze rent op Rense af. " O Pap". Rense: " Ik ben het
standbeeld van Pascal. " Yolande gaat reddeloos
zitten huilen. Rense speelt een automobilist die
toetert , dan een terrasbezitter die haar wegstuurt
omdat ze de klandizie verpest.
Dan komt hij met een boog terug. "En toen kwam
het konijn weer terug, en toen zag hij Yolande weer."
Yolande kijkt op, ze kijkt hem aan en dan breekt
een enorme woede in haar los. "Vuilak, Klootzak!
Mij alleen laten hè? " Als het over is staan ze
tegen~ver elkaar. Rense: "Zullen we naar huis gaan,
weg mt de stad? "Yolande knikt , Rense wil haar
een hand geven, ze schudt van nee, ze kan nu
zonder, ze lopen samen weg.

DE WERKWIJZE
Om te beginnen stelden we onszelf een st~eef
datum, 15 maart.
11 '<' bes/oren in orercc11src111111i11g 111e1 t't'll 11/1111.
gc111aakt in Be1gc11. 11/ ra111~(/1cr begin ko11jiwlfaric.1·
re orga11iscrl'll c11 1111 15 maart geregeld 1·oorsrc//i11ge11 lc gel'l'll e11 c11·crdctg door IL' ll'L'rk<'ll en 11ic11H'<'
gcgeJ1e11s e11 real\/ ies 1·a11 b11ite11staa11dcrs re
i11tegrere11 in lier projckt.

Eveneens volgens het plan in Bergen. kozen we
net als bij Faulkner één stimulator voor dit
projekt. Marja stimuleerde en kwam zelf met een
voorstel voor de o pzet. Ze had steeds het recht in
te grijpen en alles o nderste boven te gooien zonder
eindeloos uitleg te hoeven geven. Een autoritaire
positie dus, die ze in de juiste zin hanteerde.
Bij de evaluatie bleek dat wij het een groot
voordeel vonden dat zij alleen de supervisie had .
Bij dit systeem is inbegrepen dat de stimulator op
eigen initiatief zoveel en zo vaak als hij zil
assistenten mag benoemen, funkties mag verdelen
etc.
Konklusie:
Het blijkt mogelijk te zijn het systeem van één
stimulator toe te p·assen in de koöperatieve werkwijze, zonder dat je daarmee in de regisseur-akteur
relatie belandt.

l 7e scène (Daria, Cas, Herman, Yolande)

Dezelfde familiesituatie als in de tweede scene.
Daria: " Over een paar dagen mag ik weer naar
huis."
Yolande: " Dat meisje van hiernaast , die jaren in
dat "huis" is geweest, die is weer terug."
Konfrontatie Daria met de ouders. Ze is veranderd en vastbesloten alles anders aan te pakken,
zich niet meer te laten inspinnen. Maar thuis is
er niets veranderd. Haar pogingen om kontakt te
maken stuiten op een muur. De ouders leggen
alles wat ze doet uit, als uitingen van haar
"ziekte". De vader doet zijn best, maar kan ook
niet uit onder de tirannie van de moeder. De
vriendin van vroeger, (Yolande) die op bezoek
komt, neemt druiven mee. De moeder huilt maar
stopt direkt als Daria de kamer binnenkomt. Daria
omhelst haar moeder. " Heb je weer gehuild
mam? " "Nee, ik ben naar de kapper geweest."
De moeder weert haar af. Daria schudt aan haar
in een wanhoopspoging om de muur tussen hun
te doorbreken. Moeder is diep rampzalig en
geschokt : "Ze duwt me, ze duwt haar eigen
moeder". Hierna geeft de moeder alle pogingen
op. Ze wisselt signalen uit met de vader over
Daria. Als Daria aankondigt dat ze o p kamers
gaat wo nen , is ze niet in staat iets te antwoorden.
Ook de vad er zwijgt, ze kijken strak náar de t.v.,
(het publiek).

In het verleden is (bij het L ucifer-projekt) gebleken clat het
systeem van twee van te voren benoemde stimulatoren
die elkaars tegenpolen zijn, dat we toen weloverwogen
gekozen hadden, verwarrend en stagnerend werkt.
'ïfet is goed als srimulator je eigen vert111t1voordclijkh<!id re 1•ode11 "llldus Marja, je opdraclit te
weten e11 toch in twijfdmo111e11re11 op t111clerl'n te
kw111en rekenen e11 nier geisolel'fcl Ie stllall als
"regisseur". Wij haclcle11 vaak her ge11od dar /llarja
!<!zwaar belast WllS, een oplos.1·i11g daan•oor is
moeilijk te vinden. De::e ligt 1Vllarsd1ij11/ijk vooral
in iecl<jrs pcrsoo11!1ïke inzet e11 J1era11rwoorcle!ijkheid
die zo groot mogelijk moet b/if11en en i11 hel nier
mento11l delegeren van de vera11 t woordelijkheid.
Funk ties als die van Pl'l"Slaggever of notulist van
improvisaties en gcsprekken, voorbereiding e11 af
werking van de bezoeken aan de inricht i11gen later.
hadden meer verdeeld k w111e11 worden.
De stimulator bleef in dit projekt buiten de
impro11isaties. Een andere oplossing blijft in een
latere fase van ons werk natuurlijk nog mogelijk,
maar nu ondervond de groep zo de meeste steun
en aandacht.
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DE PRAKTIESE AANPAK.
Om ons allemaal te oriënteren in het brede veld
van mogelijkheden bij dit onderwerp en om
kontakt te krijgen met elkaars motiveringen en
belangstelling, gaf Marja de opdracht een
"konsert" te maken naar aanleiding van het
boek "Gezin en Waanzin" van Laing, ~n zo konkreet mogelijk te laten zien wat je over de
tematiek dacht.
We waren bang dat praten in eerste instantie
verwarrend en frustrerend zou werken omdat dit
onderwerp in zoveel verschillende lagen van je
bewustzijn raakvlakken heeft , met jezelf, met
de anderen, de groep, de buitenwereld, je verle·
den, je familie étc.
We trokken ons drie dagen t erug en maakten
ieder een konsert dat we aan elkaar lieten zien.
Hier volgt een summiere beschrijving van deze
konserten, om een indruk te geven van onze
beginsituatie.
Yolande: gaf uiting aan haar kritiek op de
keuze van het tema. Het onde.rwerp was voor
zo belangrijk dat ze bang.was het probleem te
teatraliseren en om je zomaar ondeskundig, met
alleen je eigen ervaringen, in de materie te
begeven. Ze vroeg zich af hoever je geëngageerdheid met het probleem kon gaan en wat je voor
mensen die bv. in de situatie van een inrichting
zitten, kan bereiken. Ze voelde de angst
"gekken te spelen" en daardoor m~er kwaad dan
goed aan t e richten.
Om dit t e laten zien speelde ze een op het oog
erg vooruitstrevende en erg dernokraties ingestelde
psychiater, van wie bleek dat hij eigenlijk erg
autoritair optrad. Hij kreeg-in. zijn inrichting
plotseling.een grote belangstelling voor teater en
hield daar een verhandeling over.
Dit was een st erk persoonlijke reaktie op Marja.
Yolande verweet haar dat ze zich autoritair op
stelde en zich schuldig maakte aan repressieve
tolerantie, door tegen haar, Yolande, te zeggen
dat je principiële bezwaren juist in moest brengen
in het projekt en in improvisaties moest kenbaar
maken, dwz. dat je juist mee moest doen i.p.v.
je t e distantiëren. (Yolande twijfelde of ze wel
mee zou doen).
Herman beschreef in zijn konsert het patroon van
de t oestanden waarin hij opgegroeid is. De vorm
waarin hij dat deed was een direkte associatie op
de teksten van Laing in zijn boekje "Knots".
bv.: Ik ben gelukkig dat jij gelukkig bent - ik ben
ongelukkig dat jij ongelukkig bent - ik voel me
niet goed, daarom ben ik slecht.
Peter koos uit het boek "Gezin en Waanzin" het
hoofdstuk van de familie Abbott. Tijdens het
konsert probeerde hij de anderen te doen
ervaren hoe in ongeveer vijftien jaar in dit gezin
via een reeks van ogenschijnlijk onbelangrijke
gebeurtenissen de goedbedoelende ouders het
leven van hun dochter ontwrichten, en hoe ze als
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"ziek" in een inrichting wordt opgenomen.
Hij deed dit door over het gezin te vertellen en
uit enkele leeftijdsfases een situatie te spelen.
Helmert heeft geprobeerd een soort improvisatieschema te ontwerpen via de regels van het
Tarot-spel (Vgl. De chinees Li, een van de
kleine projekten). Hij legde de Tarot naar aanleiding van zijn eigen situatie en de beelden die
hij via de kaarten hierop t<.reeg probeerde hij om
te zetten in een sluitende en duidelijke vormge·.-·!l6.
Marja las fragmenten voor.uit het boek "Wie is
van hout" van Jan Foudraine, uit het deel dat
handelt over zijn werkperiode in de inrichting
"Chestnut Lodge" in Amerika. ·
Daria probeerde een lijn te laten zien in het
levensproces van een gezin waar ogenschijnlijk
niks aan de hand is, het rijp worden voor de
inrichting van de dochter, het verblijf in de
inrichting met bezoek en van de ouders, tot het
thuiskomen uit de inrichting en de verdere
ontwikkelingen.
Ze probeerde alles t e laten zien door de ogen
van de moeder.
Vb. Kind je mag alles doen, als het maar niets
verkeerds is en als je het maar eerst vraagt.
Langzamerhand wordt de wederzijdse afhankelijkheid zichtbaar, d.e twijfels van moeder en
dochter, wantrouwen. In de kliniek twijfelt de
dochter of de moeder haar wel terug wil ·
hebben. "Kind, ik weet het beste wat goed voor
je is en wat mogelijk is in jouw toestand. En als
je denkt ·dat dat niet zo is, is dat alleen maar een
teken dat je nog ziek bent, en hoe wil j e dan dat
ik je hieruit help? " Enz.
Hans maakte een konsert dat specifiek gericht
wasop kindermishandeling. Hij deed verslag van
alledaagse gebeurtenissen in een gezin , gezien
door de ogen van een klein jongetje. Hij vertelde zo
bereidwillig en enthousiast over zijn lotgevallen
thuis dat wij pas na geruime tijd inzicht kregen
in de werkelijke toedracht, de situatie tussen de
ouders, de gefrustreerdheid en dogma's die in
huis hingen . We konden gaan vermoeden waar de
impulsen van de ouders om ineens te slaan of
hun kind op te sluiten vandaan kwamen.
Cas vertelde in zijn konsert hoe het was gekomen
dat hij geen konsert had gemaakt. Hij beschreef
zijn voortdurende aarzeling om te beginnen, zijn
hoop op een plotselinge glasheldere vondst die
op het cruciale moment uitbleef.
Rense maakte een konsert over het "ziektebeeld"
Väi1'een patiënt, zoals een psychiater het ziet
en over hoe de patiënt zijn situatie in een
kliniek ervaart.
Hij liet eerst de psychiater zien die aan het einde
van de dag voor de nachtzuster instrukties
achterlaat, die in feite neerkomen op het toedienen van medicijnen. Dit in een voor een
buitenstaander, onbegrijpelijke vaktaal, en
duidelijk gericht 0p het handhaven van rust en
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orde. Daarna liet hij de patiënt zien, die zijn
indrukken van die dag tracht op te schrijven in
een brief aan een vriendin. Hij raakt daarbij in
steeds grotere verwarring, verscheurt zijn brief en
richt een ravage aan in zijn kamer. Dit is het
moment waarop de zuster komt en de medicijnen
toedient.
Shireen was wegens haar zwangerschap niet bij het
begin van dit projekt.
Na een chaotiese periode van veel praten en veel
Wkomende werkzaamheden (evaluaties vag.
vorige pro;ekten, vergaderingen, subsidieaanvragen.
gesprekken o ver de planning van het volgende
jaar) voelden we ons nu rustig en voorbereid om
te beginnen.
.

We besloten Foudraine's verslag van zijn verblijf
in de inrichting Chestnut l.odge in Amerika als
uitgangspunt te nemen.
.
Om niet te verzanden maar aktief en gericht te
blijven werken stelde Marja voor:
a. een werkschema en b. een rooster of dagindeling.
a. Schema
De stimulator verdeelde het projekt in drie fasen.
l. De toestand zoals die was vóór de komst van
Foudraine: het geöliede systeem.
2. De toestand zoals die wordt na het demokratiseringsbesluit van Foudraine: de wanhopige
chaos die·ontstaat als de oude normen wegvallen.
3. Wat er zich langzamerhand in positieve en
negatieve zin uit de chaos begint te ontwikkelen.
Kortom een globale opzet met ruimte voor veranderingen en toevoegingen.
b. Rooster
Ze verdeelde de groep in kleine groepen en gaf ze
ieder een o mlijnde opdr'acht, in het begin uitgedrukt
in bladzijden van het boek.
Het was een ingewikkeld systeem van steeds in
samenstelling wisselende groepjes. In de loop van de
week werkte ieder hoogst ens drie of vier dagdelen
(ochtend, middag of avond) in hetzelfde groepje
en werkte je op één dag in minstens twee verschillende groepjes. Zo w.erkte je geregeld met iedereen.
Het maakte dat we vooral aan de doorstroming
van de tematiek t.o. v. elkaar werkten, doordat
we de informatie die we van elkaar kregen en
onze eigen ervaringen tijdens het werk uit het ene
groepje dadelijk meedroegen naar een ander
groepje en gegevens vanzelfsprekend van elkaar
overnamen en uitdiepten.

De stimulator werkte zoveel mogelijk in de verschillende groepjes door te wisselen. Iedere week lieten
we elkaar zien wat we gemaakt hadden, bespraken
het en kregen nieuwe opdrachten, kozen nieuwe
facetten etc.
Iedere week werd een nieuw rooster opgesteld.

(Bij de evaluatie bleek dàt ieder het als een grote
verdienste van de stimulator had ervaren dat ze
steeds zo flexibel was het rooster en het schema aan
te passen aan de gevonden resultaten en niet omgekeerd.
Evaluatie van schema en rooster.
a. We hebben onderzocht in IJoeverre het als goed
is ervaren dat we de veelomvattende problematiek
direkt prakties hebben aangepakt via de anekdote
en niet de eerste tijd hebben besteed aan het
verzamelen van in[or matie.
Als belangrijkste ontdekking kwam naar voren dat,
wanneer je in de kompleksiteit van het tema een
dramatiese lijn of scenario weet te ontdekken,
dat de sleutel is en je stimuleert om überhaupt te
beginnen. Het geeft een garantie dat je niet verzandt en teoretiseren blijft en bovendien ligt je
vrijheid juist in een werkschema waarin je gericht
kan werken. De kans op het verscherpen van
misverstanden en tegenstellingen is bij ons altijd
groter als we praten dan als we werken.
Maar daarmee is uiteraard niet bewezen dat het
niet ook mogelijk is je eerst gezamenlijk
teoreties te oriënteren en gegevens uit te wisselen.
Een veelgenoemde suggestie is een vaste middag
in te stellen waarop ieder los van het pro;ekt
over persoonlijke ervaringen en interesses kan vertellen. Met name voor "Toestanden" was dat
zinvol geweest.

Algemene konklusie:
Je hebt een schema en een zekere dramatiese lijn
nodig t.o.v. een gekozen problematiek om te
kunnen beginnen.
b. Evaluatie van het werken in de groepjes.
Allemaal vonden we dat het roostersysteem van
Marja ons alle mogelijkheden en openingen bood
en tegelijkertijd steun en richting gaf Het werd
gevoeld als rustgevend en tegelijk intensief. Je
was gedwongen je volledig in te zetten door de
korte werkperiode .en de indringendheid van het
onderwerp. Vaak was werken in de gehele groep
verwa"end en stagn erend. Het bleek dat de rust
die je op kon brengen in kleine groepen dan vaak
ineens wegviel. We werden ambitieuser en hadden
moeite naar elkaar te luisteren zonder elkaar
dadelijk van eigen gelijk te willen overtuigen. De
stimulator zelf vond het de enkele keren dat het
gebeurde, frustrerend.
Een enkele keer werkten we in de grote groep aan
een door een klein iroepje aangezette scène
voordat in deze scène nog van een duidelijke visie
sprake was.
Dan voelden we ons onmachtig. Het lijkt beter in
de grote groep oefeningen op de problematiek
van een scène te doen en dan weer in de kleine
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groep terug te gaan.
Sommige scènes kwamen door het rooster en
tijdgebrek niet tot een ontwikkeling terwijl wel
een belangrijk element naar voren was gekomen.
Dit was jammer. maar het laten doorgaan van de
werkwijze had steeds de prioriteit.
Het wekelijks aan elkaar tonen was een vruchtbaar
idee.

Konklusie: Werken in de hele groep is geen plicht
als Je een groepsprojekt maakt. Een voorwaarde
is : een gezamenlijk schema en een gemeenschappelijke intentie.
Het feit dat we meer gewerkt hadden aan de
doorstroming van de problematiek, de associaties,
ideeën die het opriep en niet zozeer aan het vorm
geven van feite!Iïke scènes heeft iedereen als
belangrijk ervaren. Algemeen wordt in het werkproces van dit projekt de werkwijze· belangrijker
gevonden dan de vormgeving.
(Uit de reakties 11an het publiek blijkt ook dat
het spel in de simpelste betekenis van het woord,
de relaties tussen de spelers onderling en het
sterk associatieve element juist overkomen en
dat de vorm en het "akteren" sekundair zijn.)
Dit hoeft natuurlijk niet voor een ander projekt
te gelden.

Konklusie: Het snel wisselen van genoemde
kleine groepjes werkte in dit projekt uitstekend.
Het is een middel om het grote geheel voortdurend via associaties te voeden.
Marja legde er bij de evaluatie grote nadruk op
dat deze techniek van werken geen doel maar een
middel voor haar was. om tot een totaafko11septie
te komen.
Tijde11s het werk J1011de11 we de nzetoden om rollen
van elkaar over te 11emen, ideeën 11a11 elkaar
zonder gêne tl' gebruike11, kritiek op elkaar te
geven, niet door eindeloos te praten, maar door
b.v. de rol over te nemen en te laten zien hoe jij
het anders zou Joen. Marja l'Olld het heel belangrijk
uiteindelijk tot een min of meer vaste afspraak te
komen 0J1er de FOr111geving en de verdeling van
fzmkties maar dat moet dan mogelijk gemaakt zijn
door improPisaties die zich organies ontwikkeld
hebben uit de inzet Jla/I allemaal.
In dC' gro<'p bestaat Ferschil van mening of je niet
nog r·erder zou mol'len gaan. en deze werkwtïze
wèl tot doel zou moeten !'erJwfle11, dwz. dat
tijdens de ko11fm11taties alle fimktie.1· ter beschikking staa11 va11 iedereen zonder afspraak wie wal
op zich ll<'emt. ( We spreken in dit projekt nil't 11an
rollen nwar Pa11 .fi111klies . oi11dat iedere scène
zijn cixen .fimktie h<'<'.fi in het geheel. dwz. je Wffl
het ln'tçi11 en je weet waar je uit moel komen 0111
afgelost !C' worden door d<' po/gende}.
Dal zou betekenen dat ieder volledig verantwoordelijkheid draagt voor ieder onderdeel van de J1oor-
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stelling. terwijl in onze opzet ieder zich direkt verantwoordelijk weet voor zijn eigen afdeling en pas
in tweede instantie voor de rest.
Deze diskussie kwam, toen Yolande op een dag
dat we zouden spelen niet kon komen en we in heel
korte tijd moesten beslissen wat we deden. We
hebben afgebeld maar voelde11 ons daar mï 011zeker
over.
Ook al ben je dan nu niet verantwoordelijk voor
alle scènes, je bent wel veran twoordelijk voor
elkaar, dwz. dat het allerbelangrijkste is ;e eigen
inzet, de gezamenlijke betrokkenheid bij het
gebeuren, je alertheid ten opzichte van elkaar en
het toch handhaven van je zelfstandigheid en
persoonlijke impulsen. Deze di11gen z1ïn van niet
te onderschatten i11vloed op de groep.
Door het wisselen van de groepjes ontstond een
grote veelheid van scènes.zodat we later uit de
verschillende sdnes konden kiezen, facetten konden weglaten, eerder dan nieuwe items verzinnen,
wat altijd veel moeilijker is. Doordat we, om
greep te krijgen op de problematiek, kozen voor
de fe itellïke situatie zoals Foudraine die aantrof
in de inrichting Chest11ut Lodge kregen we bij het
werken al meteen te maken met twee polen:
de anekdotiek van Foudraine tegenover onze
eigen verwerking daarvan.
Toen we het "materiaal" voor het projekt hadden
afgerond bleek, dat dat bestond uit twee soorten
scènes. Scènes waarin we zo helder mogelijk het
"verhaal " van het boek (de inrichting, de
demokratisering in de inrichting, de veranderingen
etc.) hadden weergegeven en scènes waarin we op
intuilieve manier uiting gaven aan de problematiek.
Deze twee soorten van scènes hebben we doelbewust naast elkaar gehandhaafd zonder voor één
soort scène te kiezen, waardoor ze elkaar bleven
voeden en organies één !Jï11 ontstond. (De
situatie in het gezin, de maatschappij, het vandaar uit terechtkomen in de inrichting, de terugkeer in het gezin, de maatschappij. )
A Is we alleen voor de eerste soort van scènes
hadden gekozen waren we waarschijnlijk gekomen
tot ee11 stuk dokume11tair teater over Foudraine 's
ervaringen. Als we alleen de tweede soort hadden
gekozen waren we hoogstwaarschijnlijk in onze
eigen problematiek blijven steken. Maar juist het
midden hiertussen bleek een uiterst werkzaam
gebied om tot verdere ontwikkeling te komen
Zodoende konden we bij de konfrontaties
reageren op de situatie van het moment met de
emo ties die we op dat moment hadden, maar
altijd in het kader van de mededeling, die we
gemeenschappelijk aan het publiek wilden overdragen. Hierdoor bevonden we ons in een steeds
wisselend grensgebied tussen een rol spelen en
jezelf zijn, wat dan natuurlijk ook weer he t tema
van het p!"ojekt is. Namelijk: beantwoord ik aan
een rol.die me opgedrongen wordt, dokter,

patiënt, of blijf ik mezelf.
.
Omdat de grens akteur-persoon voelbaar wordt,
. komen er ook openingen in de relatie publiekspeler, en wordt de scheiding akteur-toeschouwer
opgeheven. Wat dit allemaal in de praktijk
betekent komt verderop nog ter sprake.
KONFRONTATIES TIJDENS DE WERKPERIODE
Tijdens de werkperiode, zelfs.al de tweede dag,
waren er konfrontaties met publiek voor verschillend gerichte groepen: resp. drie keer voor
·
werkende jongeren die voor een kursus bijeenkwamen, twee keer voor verplegend personeel
dat we door eigen reklame in ziekenhuizen in
Amsterdam bereikten, één keer voor scholieren en
één keer voor een Pedagogische Akademie. (zie
chronologie)
.
Vaak werd van de mogelijkheid gebruik gemaakt,
op eigen initiatief of uitgenodigd, het werk bij te
wonen, o.a. door Gerard Rekers die ons werk·
drie aaneengesloten weken op de voet volgde.
in verband met ons gezamenlijk toekomstig
NCRV projekt.
We organiseerden dit, of liever namen de aanvragen
aan, in navolging van een plan dat gemaakt was in
Beroen * tijdens de planning van het seizoen, om
het .werk open te stellen voor belangstellenden. Van
onze kant probeerden .we zoveel mogelijk informatie
te verschaffen aan potentiële belangstellenden door
de tweemaandelijkse bulletins aan dag- en weekbladen, toneelgezelschappen , toneelschool etc.
We wilden ons trainen in het "gewoon blijven
werken" in het bijzijn van onbekenden.
Door in de werkperiode het publiek om reakties
te vragen, werd ons steeds duidelijker wat een
evt. einddoel kon zijn. We merkten waar we onduidelijk waren, welke punten helemaal niet aan
bod kwamen, en onze eigen keuze in wat we met
het projekt wilden zeggen·, kreeg duidelijker
konto uren.
Reakties van het publiek werden zoveel mogelijk
opgenomen en in het spel ter diskussie gesteld. ·
Dit is ook later steeds het uitgangspunt geweest ·
toen we diskussies hadden in de inrichtingen
waar we speelden.
Konklusie: het werkt stimulerend werk en
voorstelling niet strikt van elkaar te scheiden.
In de toekomst zullen we deze werkwijze voort
zetten.
We vonden door deze aanpak een heel geleidelijke overgang naar het uiteindelijke konsept.
Het bevrijdde ons van de beklemming en
nervositeit van: " nu hebben we gewerkt en nu·
moeten we het laten zien".
Toen de feitelijke werkperiode voor Toestanden
afgelopen was, volstonden we, voor we in een
inrichting gingen spelen, met het bespreken van
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·de vorige konfrontatie. Marja gaf dan nieuwe
opdrachten, wat aanpak van scènes betr~ft, we
namen alle fasen stuk voor stuk door, ze las
een hoofdstuk voor of gaf opdracht de hele
avond in het teken van één facet te plaatsen.
Vooral in deze periode was ieders persoon,lijke
attitude en innerlijke voorbereiding het belangrijkste. Voor iedere voorstelling trainden we
in één ruimte, deden yoga of praatten wat.
Door deze interne besprekfo.gen, eigen ervaringen
tijdens het spelen, het horen van de reakties
tijdens de diskussies, die vaak zo direkt en aangrijpend waren, kreeg het projekt in deze periode
steeds vastere bodem en werden we zelf steeds
gemotiveerder om te spelen. · .
Bepaalde scènes zijn ook zeker veranderd van
instelling en inhoud door de konfrontatie met
het publiek. De piknikscène is daar het duidelijkste
voorbeeld van. Het was opgezet als een vrij anekdotische "gekken" scene, maar werd steeds
persoonlijker waardoor de scène aan kracht won.

Nu volgt een BESCHRIJVING VAN DE
KONFRONTATIES die plaatsvonden NA DE ·
WERKPERIODE.
Het bezoeken van de inrichtingen is een hele ervaring op zichzelf.' Bij aankomst weét eigènlijk
niemand hoe de omstandigheden zullen zijn
waaronder gespeeld moet worden. Als we dan
een uur van tevoren aankwamen moesten er nog
danig met stoelen worden gesjouwd om de
ruimte zo geschikt mogelijk te maken voor de
voorstelling. Wanneer de spelers dan een kamertje
opzochten om zich te verkleden (werkkleding) en
zich te konsentreren, hadden enkelen van ons
een gesprek met de mensen van de inrichting om
een indruk te krijgen van de kliniek.
Bovendien konden we, indien dit nog nodig was,
enige informatie verstrekken omtrent ons
projekt.
·
Vlak voor aanvang leidde Marja de konfrontatie
in voor het publiek.
Ons eerste bezoek aan een inrichting zal niemand
licht vergeten. Voor de meesten was dit het
eerste bezoek aan een psychiatriese inrichting.
En juist op deze momenten, een uur voordat je
gaat spelen, ben je erg gevoelig voor je omgeving.
Je moet dan ook wel twee keer slikken als je
uit een knusse bus stapt en in een zaal waarin
straks gespeeld gaat worden allerlei bejaarde
patiënten een vrolijk dansje ziet maken.
Deze gevoeligheid bestaat natuurlijk ook ten opzichte van elkaar. Dat je elkaars stemming en
konsentratie danig kan beihvloeden is iets wat je
je, en niet alleen in deze situaties, dient te
realiseren.

1
De verschillende konfronaties.
Toen tijdens de voorbereidingsperiode het projekt werd gekonfronteerd aan verpleegsters en
op het Trinitei?slyceum in Haarlem, waren de
presentatie en vorm adekwaat. Dit als gevolg van
het feit dat men in deze gevallen van een min of
meer geselekteerd publiek kon spreken, die zich
één groep kon voelen door ongeveer eenzelfde
referentiekader: de scholieren hadden hun
schoolsituatie gemeen; de verpleegsters die naar
het Kattengat waren gekomen, hun eigen
ziekenhuissituatie. Toen het projekt echter twee
keer in Mickery werd getoond, op vrijdag 31
maart en zaterdag 1 april, hadden we te maken
met een zeer gedifferentieerd publiek. De kommunikatie-stoornis werd evident. Dit had verschillende oorzaken; de ruimte zelf bemoeilijkte
het kontakt, enerzijds door de ruimtelijk te
grote afstand tussen spelers en publiek, en
anderzijds door de zeer slechte akoestiek.
Bovendien werd het publiek benaderd alsof het
een hechte groep was. Dat was het zeker niet.
Het was zeer gevarieerd in de motivatie om te
kijken. Gekonditioneerd als men is blijken
velen niet in staat eep gebeuren als dit op zijn
eigen merites t~ beschouwen: "Toestanden"
stelt zijn eigen eisen van beoordeling.
Men zou kunnen zeggen dat het publiek één was
in het onbehagen dat men voelde, toen men
rechtstreeks gevraagd werd zijn mening uit te
spreken (de gespreksprovokatie die plaatsvond
midden tussen de scènes, zie beschrijving scène 9,
eerste versie).
In deze situatie bleek de rolver~ndering van
anonieme kijker naar d eelnemend individu soms
te veel gevraagd. Dat dit nooit voor 100 procent
opgaat bleek tijdens de eerste konfrontatie in
Mickery, toen ondanks dit alles toch nog een vrij
ontspannen gesprek met het publiek en tussen
het publiek onderling ontstond. Men is dan bij
het slagen van het gesprek afhankelijk van de
bereidheid van de andere partij; deze afhankelijkheid blijft altijd bestaan, maar de bereidheid
kan wel een handje geholpen worden. Pas nadat
de gehele sfeer informeler geworden was en ook
de presentatie aangepast was (zie beschrijving
2e versie), waardoor de mogelijkheid tot
identifikatie groter werd, kon een gesprek in de
ware zin van het woord ontstaan.
Dit was een feit, toen we twee weken later
psychiatriese inrichtingen gingen bezoeken. We
hebben vijf klinieken bezocht, te weten:
St. Anthonius in Etten-Leur op dinsdag 18 april.
St.Anthonius is een middelgrote kliniek met
ongeveer 350 patiënten van alle leeftijden, Het
publiek bestond uit: patiënten, verplegend
personeel en stafpersoneel.
De Oosthoek te Limmen, op woensdag 19 april.
In deze kliniek is ruimte voor ongeveer 40
patiënten in de Ieeftijdsl,<.ategorie van 20-40 jaar.

De konfrontatie werd bijgewoond door
patiënten, leerling-verpleegsters en staf.
De Klokkenberg te Breda, op dinsdag 25 april.
Deze kliniek met ongeveer 350 patiënten heeft
twee afdelingen, één voor astma-patiënten en
één voor epileptici.
Hier bestond het publiek uitsluitend uit verplegend- en stafpersoneel.
Amstelland te Santpoort, een afdeling van het
Procinciaals ziekenhuis aldaar, op woensdag
26 april.
Deze afdeling heeft ongeveer 60 patiënten
tussen 15 en 30 jaar, hoofdzakelijk met identiteitsmoeilijkheden, zoals de direkteur J. van der
Lande dat noemde.
Het publiek bestond voor de meerderheid uit
patiënten, aangevuld met personeel.
De Lucia Stichting te Breda, qp dinsdag 9 mei,
een inrichting voor demente bejaarden, met
ongeveer 60 patiënten.
De konfrontatie werd hier uitsluitend bijgewoond
door personeel en slechts een enkele patiënt,
en door personeel van andere1 inrichtingen, o.a.
van.De Klokkenberg.
Woensdag 10 en vrijdag 12 mei (Dag van de
Verpleging) zijn er nog konfrontaties in ons
eigen gebouw geweest voor het Verplegingskollektief, in het kader van hun aktie: Baas in eigen
~
Niet alleen de presentatie was veranderd, (het
gesprek was verplaatst naar het einde van de
konfrontatie en nog enkele scènes waren
geschrapt) maar ook het publiek verschilde van
b.v. het Mickery-publiek.
De identifikatie kon nu volledig zijn, omdat de
situatie van het projekt niet meer naar de persoonlijke situatie behoefde te worden geabstraheerd, omdat deze nu volledig met elkaar
overeen kwamen:
Toestanden in een psychiatriese inrichting.
We hebben door de konfrontaties met de
patiënten en hun problemen een ekstra dimensie
11an onze motivatie kunnen toevoegen: de
motivatie nl. om buiten de klinieken begrip te
kweken voor hen, die genezen uit de kliniek
komen en door de maatschappij, gebrandmerkt
als ze zijn, nauwelijks worden geaksepteerd. Dit
bleek voor de patiënten het meeste van belang:
de terugkeer naar de maatschappij.

De barrière die tijdens het spel wordt genomen,
en die eigenlijk de overgang van het oude naar het
nieuwe systeem bedoelde te symboliseren, kreeg
· in de inrichting plotseling een andere betekenis.
De overgang, de "sprong", werd hier een sprong
vanuit de inrichting terug naar de maatschappij.
Hiernaast waren de intermenselijke relaties, die
vooral in de gezinssituaties naar voren kwamen,
de voornaamste herkenningspunten. Waar anders
het publiek. de gebeurtenissen abstraheerde naar
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maatschappelijke situaties, herkende men in de
klinieken daarin direkt de eigen situatie en
werden daaraan eigen problemen gekoppeld.
Hoewel de leiding van de verschillende klinieken
wel eens angstig was, omdat ze onwetend was
van wat er zou komen, bleken de meeste
direkties, hoewel soms gematigd, enthousiast na
afloop.
Elke konfrontatie is een nieuwe ervaring.
In de Klokkenberg botsten de opvattingen van
ons, het personeel en de staf meer dan eens heftig
en emotioneel.
De eigen gedachtengang wordt dan steeds gescherpt, wat een telkens hernieuwde versterking
en uitdieping van de motivatie tot gevolg heeft.
Afgezien van louter een ervaring, is elke konfrontatie ook een krachtmeting, Vooral bij ons eerste
bezoek aan een inrichting, in St.Anthonius,
waren we tot het uiterste gespannen en soms
zelfs angstig, doordat we totaal niet wisten wat
ons te wachten stond. De situatie is voor de .
speler en voor de kijker een even grote uitdaging.
Voor ons worden op zo'n moment vragen akuut
als: "Hoever moet je ( kunnen) meegaan met je
publiek, als degene die in eerste instantie iets
stelt, (van publiek is eigenlijk geen sprake, de
kijkers zijn het onderwerp van de situatie). Hoe
ver kun je gaan, wanneer en hoe moet je ingrijpen.en waarom.
De stress-situatie dwong ieder van ons een zo
eerlijk mogelijk antwoord te geven op deze vragen
vanuit zijn eigen m ens-zijn.
Van "spelen" in de gebruikelijke zin van hei
'NOord is dan ook geen sprake.
Wij wilden niet als akteur maar vanuit onszelf
een aanzet geven tot interaktie.
Deze interaktie bestond uit de betrokkenheid
tussen publiek en spelers, maar uitte zich bijna
nooit in een aktieve deelname van de toeschouwers aan het spel, maar in de diskussie achteraf
In Amstelland was dat µnders. Er was een
mei~1e dat de aandacht van het spel naar zich zelf
wilde toetrekken door haar aanwezigheid op het
speelvlak.
Wij probeerden haar te betrekken in de scène,
waar ze niet op in ging. Na een tijdje vroeg
Marja haar weer te gaan zitten, wat ze deed. De
psychiater-scène werd onderbroken door een
jongen die "hou hier mee op" riep. Toen we
vroegen waarom, bleek dat hij in het onechte,
toneelspelerige van deze scèn? teveel zichzelf
herkende. Peter stelde toen het publiek voor
de keus ons het fiat te geven ons projekt te laten
zien ofgezamenlijk iets anders te gaan doen.
Er werd voor het eerste gekozen.
Wat betekende het spelen van het projekt voor
onszelf?
De konfrontaties met publiek waren in zoverre
bevredigend dat men bijna altijd, in de inrichtingen
in ieder geval, zo pret entieloos mogelijk tot een
totale uitwisseling van ideeën en gedachten kon
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komen. Intern hadden deze konfrontaties nog
andere gevolgen.
1.
2.
3.

konfrontatie met jezelf
konfrontatie met de problematiek
konfrontatiet.o.v. het doen van het projekt.

Er ontstond bij o.ns een rolkonflikt;
twijfels: "Als wie ben ik nu bezig, ben ik
nu een akteur die iets speelt of ben ik nu
mezelf, die temidden van anderen die ook
zichzelf zijn, zijn eigen mening geeft voor
een publiek."
Zo raakte ieder gekonfronteerd met de tweeeenheid akteur-mens, wat op één lijn te stellen is
met de begrippen vorm en inhoud. Dat dit inderdaad een eenheid hoort te zijn was ieder duidelijk.
Maar aan dit probleem werd op verschillende
niveaus gewerkt. Waar voor sommigen deze tweeeenheid nog een terrein van onderzoek was,
hadden anderen dit onderzoek al achter de rug
en werden ze gekonfronteerd met de moeilijkheden die de integratie van mens-akteur en de
zich voordoende situatie opleverden. Deze laatste
·
twee elementen zijn met elkaar in konflikt en
inspireren elkaar tegelijk. Wat je doet overkomt
jezelf, doordat de opdrachten wel, maar de
handeling geenszins vastligt. Dit heeft zodoende
een terugslag op jezelf en doet een sterk beroep
op je eigen integriteit.
Ad 1

Toen we de teorie die we in het projekt
verkondigden aan de praktijk gingen
toetsen, aan de realiteit van de klinieken,
werd de konfrontatie met de problematiek pas wezenlijk belangrijk.
Nu moest je je eigen houding ten opzichte hiervan bepalen.
Ad 2

Ad 3

Het doen van projekt werd een steeds
grotere uitdaging. Het werd een
konstante bezigheid, door de konfrontatie met wat je aanricht, de moeilijkheden bij
de verwerking en het vaak machteloze gevoel
t.o.v. het onderwerp.
Het projekt zelf bestond uit een reeks scènes
die bijna volledig improvisatories van karakter
waren, wat ieder, hoewel moeilijk, toch noodzakelijk achtte; al was het alleen maar om de
problematiek voor jezelf levend te houden.
Toch lag er in sommige scènes een grotere
nadruk op het vormelement: t en eerste omdat
die scènes daarom vroegen, ten tweede omdat
dit de mogelijkheden vergroot om tot de essentie door te dringen. Maar de vorm kan tot verstarring leiden en moet dus ook altijd weer
doorbroken kunnen worden.
Was "Toestanden" niet meer dan een aanleiding
tot interaktie met publiek en tussen het publiek
onderling, deze aktie moest toch geprovoceerd
worden en had aanvankelijk een te vaste plaats

gekregen tussen de scènes in. Het publiek en
ook wij moesten ons vaak forceren tot het
gesprek want het moment daarvoor kon niet
organies ontstaan. Afgezien hiervan doet de
praktiese moeilijkheid zich voor dat uit deze
interaktie konsekwenties getrokken moeten
worden voor de rest van de konfrontatie. (Het
zou kunnen betekenen dat de voorstelling
verder niet doorgaat , of een heel andere wending
zou moeten nemen).
Deze praktiese moeilijkheden en de onduidelijkheden, ontstaan door gebrek aan gemeenschappelijke motivatie onzerzijds, zijn er de reden
van geweest dat deze interaktie verplaatst werd
naar het eind van de voorstelling.
Iedereen aksepteerde dit. We konden nu in
kleinere groepen praten, waardoor het gesprek
een persoonlijker karakter had.
Dit in tegenstelling tot een gesprek.in de grote
groep waar het gesprekskarakter gauwer verloren gaat en men zaken echt ter "diskussie" wil
stellen.
We spraken eerst in kleine groepjes, daarna werden
de punten die daarin besproken werden in de
hele groep gebracht.
Het essentiële verschil was dat het publiek zijn
rol als toeschouwer behield to en het gesprek naar
het eind van de konfrontatie was verplaat~t.
Ook tijdens dit gesprek blijven de toeschouwers
die reageren, in hun rol.
Een direkte provokatie tot gesprek tijdens de
konfrontatie haalt de toeschouwer uit zijn rol.
Hoe gekonditioneerd j e deze rol ook mag vinden
het blijft een feit waar je rekening mee dient oo
houden. De kommunikatie wordt volledig verbroken wanneer je het publiek een rolverandering
opdringt. Ook de onzekerheid over onze eigen
rol in dit gedeelte van de konfrontatie leidde
tot verwarring bij het publiek. Verwarring en onzekerheid gaan gelijk op bij publiek en spelers.
Deze verwarring zou wel bewust gesticht kunnen
worden, maar dan ben je bezig met de problematiek van de gekonditioneerdheid van het ro llenspel zoals dat in de maatschappij wordt gespeeld
·en niet met de deelproblematiek die we in
Toestanden aangaan.
Afgezien van deze ingrijpende verandering
vond en er tussen de konfrontaties door minder
merkbare maar toch even ingrijpende veranderingen plaats.
Door de duur van het proj ek t en ten behoeve
van de duidelijkheid bleek het nuttig en
noodzakelijk scènes weg t e laten. Dat de manier
waarop dit gebeurde nog wel eens te wensen
overliet is een tweede maar het had als b elangrijkste gevolg dat het verhaal van Foudraine
volledig werd teruggebracht tot een produkt
van het Werkteater.
Uit ervari11ge11. i11 dit projekt opgedaan hebben
wij verschille11de ko11sekwe11ties getrokkrn. Her
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projekt Toesta11de11 werd bela11grijk genoeg
geacht om o p k o11krete aa1111rage11 voor nog
meer konfro11taties in te gaan, liever dan de
zelfde problematiek te gebruike11 voor een
nieuw projekt. Voor nieuwe kçmfrontaties
voelden we 011s niet gebonde11 aa11 psychiatrische i11richti11gen allee11. Ook a11dere doelgerichte groepe11 zouden bereikt ku1111e11 worden. Het idee om het voor e:m groot gedij]c're11tieerd publiek te brengen zoals het i11
Mickery had plaats gevonden, zowel als de
gedachte aa11 een grote schouwburg was
minder zinnig. Op de /osgekome11 reakties
hebbe11 wij zoveel mogelijk gereageerd. We
111aren van mening dat verdere verantwoordelijkheül toch bij de andere part1ï. te weten het
publiek moest liggen

INTERNE EVALUATIE GERICHT OP HET
GROEPSPROCES.
Wat heeft het doen van dit projekt voor ons
betekend?
Bij de evaluatie st elden we ons de vraag of de
problematiek van het onderwerp invloed had
gehad o p onszelf.
Hier werd erg veel over gezegd maar als belangrijkste punten kwamen naar voren :
· dat je door het werken eraan in de gelegenheid komt onvermoede of vergeten associaties, gedachten en gevoelens bij jezelf
boven te laten komen, die meestal onderdrukt worden.
- dat je. door je intensief te verdiepen in de
stof, je mi11der moeite hebt met, althans ee11
duidelijker inzicht krijgt in je omgang met
mensen in je direkte omgeving, thuis, op
straat, in de winkels etc. en dus een direkte
invloed heeft op je menszijn en je werk.
- dat je een heleboel gegevens in handen krijgt die
de mogelijkheid bieden, je zelfs uitdagen , je eigen
situatie te analyseren en daarin konkreet in te
grijpen.
- dat het mogelijk blijkt inzicht die je door
middel van teorie, boeken of waarnemingen hebt
gekregen nu direkt aan de praktijk te toetsen,
eigenaardigheden van jezelf inbegrepen.
- dat het geloof in het werk van de groep als kollektief versterkt is.
- de ontdekking dat tijdens de konfrontaties je
fw1ktie als akteur sekundair komt te staan ten
opzichte van je fu11ktie als mens. Je zit midden
in een levend proces waarin je alert moet zijn en
dat jou leeft.
De druk van de prese11tatie speelt dus niet i11 de
eerste plaats meer mee. Dit gevoel werd be 11estigd
in een omf;eving met me11se11qie met hetzelfde
bezig waren, b.v. in de i11richtinge11.

In relatie met een willekeurig samengesteld publiek,
zoals bv. in Mickery, werd dit aksent ondanks onszelf verschoven naar de kant van een "voorstelling"
en hoe handhaaf je je als akteur.
Dit kwam zeker ook door het verwachtingspatroon
van de aanwezigen wat betreft de "prestaties" van
het Werkteater.
Een belangrijk aspekt voor de groep is dat we
door de ervaringen met dit projekt een gemeenschappelijk verleden hebben gekregen in een
problematiek die ons raakt in diepere lagen van
onze persoonlijkheid.
We weten van elkaar waar we het over hebben
en kunnen makkelijker refereren hieraan in
alledaagse situaties, b.v. als we elkaar onderling
misschien volkomen onbewust en te goeder
trouw manipuleren of beihvloeden met
reakties die we in het projekt juist qiskutabel
çtellen en bewust willen maken.
Ook de herkenning bij elkaar van een zelfde
soort problemen t.o. v. de groep is vaak een opluchting en werkt bevrijdend. Het is ons nu
makkelijker gemaakt open t.o.v. elkaar te zijn.
Het aangaan van het voortdurende gevecht met
jezelf en elkaar is op zichzelf voor de groep het
belangrijkste en dat is door dit projekt zeker
gestimuleerd. Dat we hierin nog veel verder .
kunnen gaan is natuurlijk vanzelfsprekend en voor
onze opzet en struktuur van het hoogste belang.
Ook hiervoor geldt dat ieders persoonlijke inzet
en aandacht voor elkaar van niet te onderschatten invloed is, zowel op de groep als op ons
werk.

Omdat we bij het begin van Toestanden meningsverschillen hadden of dit nu wel het juiste onderwerp voor een projekt was hebben we achteraf
allemaal onze gedachten uitgesproken of het voor
een aanzet tot een projekt überhaupt wel belangrijk is wat je als aanleiding neemt of dat deze
keuze er in feite niet toe doet.
Dit blijkt op het eerste gezicht nog steeds verschillend te liggen. Een aantal van ons maakt het niet
.µit watje kiest. Ieder stuk, ieder onderwerp is te
herleiden tot een essentieel tema, als je het maar
terug brengt tot een problematiek die in jezelf
wortelt. Als voorbeeld werd genoemd Temple
Drake van Faulkner. Dat hadden we best tot een
persoonlijke of maatschappelijk gezien belangrijk
tema kunnen herleiden.
Daarentegen hadden we "Toestanden" ook
anekdoties kunnen behandelen zonder je als persoon in te zetten, waardoor het resultaat dokumentair toneel of een toneelstuk in de traditionele
zin van het woord was geweest.
Voor de anderen staat de keuze wel degelijk
primair, o m de volgende redenen.
Bij een onderwerp dat je persoonlijk aanspreekt
vind je gemakkelijker en gerichter je motivatie

en kun je direkt je gedachten associatief konkretiseren. Waarom heb je dan Faulkner nodig ?
Een tema dat door een schrijver al uitgewerkt en
bekommentarieerd is hoef je niet nog eens te gaan
herschrijven in je eigen taal.
Voor sommigen van ons is b.v. Faulkner een
hulpstuk om een gekozen tema uit het verhaal als
vertrekpunt te nemen- en dat te verdiepen.
Voor anderen is het als startpunt een sta in de
weg en gaat het erom van een aktuele problematiek, facetten te laten zien in je direkte omgeving
en die diskutabel te stellen. (dus in het horizont ale vlak).
Dat ieder van ons een andere invalshoek heeft tot
het werk zal hoop ik duidelijk zijn. Voor allen
gaat het er steeds om het hiaat tussen een gekozen
problematjek of tema en de persoonlijke
instelling, belangstelling en verwerking zo klein
mogelijk te maken.
Met '.'Toestanden" zijn we zeker dichter toegegroeid naar het vinden van een doel, motivatie en werkwijze die organies en koöperatief
zijn ontwikkeld.
Het feit dat we dit projekt als hele groep zijn
aan gegaan èn dat we een eigen werkstuk hebben
gemaakt is voor ons heel belangrijk.
Niet iedereen geloofde dat dat mogelijk was.
Voor het eerst hadden we een tema, waarin we
allemaal geloofden en waarin we allemaal
individueel volledig konden bestaan, zoals bleek
tijdens het werk, .en vooral bij de konfrontaties.

Konklusie:
We hebben zelf een zinvolle omzetting gevonden
van een problematiek in een eigen werkwijze.
Voor sommigen van ons blijft de werkwijze ·
het doel. Voor anderen is de werkwijze
sekundair en de keuze van het onderwerp het
doel.

Konklusie:
Tijdens het werken aan "Toestanden" werden we,
wat onze verschillende uitgangspunten ook waren,
steeds gemotiveerder wat betreft de werkwijze en
wat betreft de keuze van het onderwerp.
Tot zover de evaluatie die we intern van dit
projekt maakten.
0

We zijn als groep en individueel voor een keuze
komen te staan.
Het antwoord op de vraag: "Wat willen we met
toneel, welke prioriteiten gaan we stellen, welke
richtingen willen we uit met het Werkteater, hoever gaan we met het trekken van de konsekwenties
van wat we aanrichten? " is nu onontkoombaar
geworden.
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EVALUATIE VAN EN REAKTIES OP DE
VOORSTELLINGEN IN DE KLINIEKEN.
(Lex de Regt)
Enige weken na de konfrontaties in de inrichtingen,
zijn deze nogmaals .bezocht door Yolande en
Lex de Regt (socioloog), om te zien of, en zo ja,
in hoeverre een konfrontatie in een kliniek zichtbare resultaten had opgeleverd, op korte of op
langere termijn. We hebben alleen geen kans
gezien een tweede bezoek te brengen aan de
Oosthoek te Limmen. Onze indrukken hebben we
vooral opgedaan in gesprekken die we met zo veel
mogelijk mensen in zo verschillend mogelijke
posities in de inrichtingen, hebben gevoerd.
Aangezien Amstelland een uitzondering was,
waarover ik straks zal uitwijden, beperk ik me nu
tot de overige drie inrichtingen. De indr1,1kken
hier opgedaan, hebben een min of meer sluitend
beeld opgeleverd, van wat er door ons op gang
is gebracht. Dit laatste is misschien ietwat
pretentieus: we kunnen beter spreken van het
entameren van een reeds bestaande evolutie.
Het projekt "Toestanden" heeft in verschillende
opzichten als katalisator gewerkt. We hebben
zes terreinen ontdekt waar dit het geval was.
Er was sprake van een verheviging van de polarisatie tussen "werkers" en "kader". Met "werkers"
(zo noemden ze zichzelf) worden bedoeld de
gro~psleiders, meestal maatschappelijk werkers
of studenten van sociale akademies; "werkers",
omdat deze mensen een nauw dagelijks kontakt
onderhouden met de patiënten en hun problemen. Dit i.t.t. het beleidvormend kader, dat een
veel minder nauw kontakt met hen kan onderhouden. De polarisatie tussen deze "werkers"
en het "kader" bestaat hoofdzakelijk daarin
dat de eersten een ietwat demokratieser beeld
voor ogen hebben van wat er met de patiënten
gedaan kan worden, terwijl de laatsten dat
natuurlijk wel met hen eens zijn, maar aan de
andere kant vinden d~t zoiets zijn tijd moet
hebben.
·
Dat zó'n tegenstelling in een gesprek uitloopt
op een emotionele diskussie over een schijnprobleem is .minder belangrijk dan dat deze emoties
uiting geven aan een wezenlijke controverse.
Dat er bij de beleidsvorming enige oppositie
bestaat tegen de lange maar vooral wilde haren
van de maatschappelijke werkers, is één ding.
Leerling-verpleegsters evenwel hebben in de
door ons op gang gebrachte gesprekken, de
maatschappelijk werksters nog wel eens vermogen
te verbijsteren door denkbeelden te uit en, die wel
erg aan het autoritaire grensden.
Ietwat overvallen door dit plotselinge blijk van
belangstelling vanuit de buitenwereld, voelde de
leiding de behoefte een kader te scheppen, waarin deze belangstelling, waarvan ons projekt een
uiting was, verwerkt kon worden.
Hiertoe zal er in de klinieken een grondiger voorbereiding moeten plaatsvinden op dit soort gebeurtenissen, wil het resultaat zo optimaal mogelijk worden.
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Niet alleen was deze informatie naar binnen toe
voor verbetering vatbaar. De belangstelling van
outsiders voor deze problemen kan duiden op
een interesse buiten de kliniek en het zou nuttig
zijn hen doelgericht informatie te verstrekken.
De prioriteit van de behandeling ligt tenslotte
bij de maatschappij.
Als meest noodzakelijk werd beschouwd informatie te geven over de aard van de "ziekte",
over wat er in een psychiátriese inrichting omgaat, t>n over de moeilijkheden die zich voordoen
door het gebrek aan opvang van de ontslagen
.
patiënten door de maatschappij.
Een fundamenteel verschil van mening bestaat
er over de verpleging van de patiënten. De
oorzaak hiervan is dat de verpleegsters-Oi?îêiding
veel meer op verzorging is gericht dan in de
psychiatriese inrichtingen noodzakelijk. Zo
kunnen de verpleegsters uit deze zgn. a-, of
b-opleiding het nog wel eens met elkaar oneens
zijn over de aanpak van een patiënt. Met de
veranderingen immers, die zich zo langzamerhand in de inrichtingen voltrekken, is de zeer
verzorgende funktie van de verpleegster ook ter
diskussie gekomen, aangezien deze veranderingen
een grotere verantwoordelijkheid van iedereen
inhouden, dus ook van de patiënt.
In de konfrontatie was gesteld dat een verandering van uit een autoritair naar een demokraties
systeem voorafgegaan moet worden door een
zelfoverwinning van allen, die op één of andere
wijze iets met dat systeem uitstaande hebben.
Met deze zelfoverwinning wordt bedoeld het
doen van een keuze; het antwoord op de vraag:
"wat zou ik eigenlijk het liefste willen, afgezien
van alle mij omringende sociale beperkingen."
Daar waar de meeste beweging en aktie in de
organisatoriese systemen bestaat, bij de
maatschappelijk werkers, de groepsleiders en de
resocialisatie-afdelingen, is dit onderzoek naar
het hoe, en waarom van een demokratisering
een beslissend onderwerp van gesprek geworden.
In tegenstelling tot deze groep van "werkers"
is het, vaak ook jonge, verplegend personeel
minder op ontwikkeling gesteld dan men zou
verwachten. In deze kategorie werd elke kleine
beweging, die n.a.v. onze konfrontatie was ontstaan, snel als onrust betiteld. En die onrust diende
zo snel mogelijk uit het normale huiselijke verkeer
geëlimineerd te worden. Voor deze onrust op de
verpleeg-afdeling bestond vooral angst onder de
patiënten. Het zal reeds opgevallen zijn dat deze
nog nauwelijks aan bod gekomen zijn in dit verhaal. Als er in een inrichting al gesprekken waren
ontstaan of anderszins beweging op gang was
gekomen: bij de patiënten zeker niet. Dit had
verschillende oorzaken, sommige waren te oud of
te ziek~ anderen hadden bij het kijken moeite hun
beeld van een "toneelstuk" los te laten. Maar
vooral was er een afzetten waar te nemen tegen
onze konfrontatie, onder het motto van: "Zie je
wel, bij ons is het zo gek nog niet." Hierbij werden

de, onder de patiënten hoge status genietende,
artsen stuk voor stuk in bescherming genomen.
Een andere oorzaak, waardoor onder de
patiënten zo moeilijk enig blijvend resultaat van
korte of langere duur waar te nemen is, ligt in het
feit dat ze hun eigen ervaringen en konklusies
erg moeilijk kunnen hanteren, of ze überhaupt
kunnen uiten. Dit zou misschien alleen tijdens de
terapie-uurtjes enigszins mogelijk zijn, maar daar
krijgt zoiets een andere betekenis dan in een
inspraakcollege van patiënten, als dat zou bestaan!
Hierdoor wordt het effekt dat onze konfrontatie
had op de patiënten moeilijk waar te nemen. Dàt
het invloed heeft gehad, vooral op het emotionele
vlak, hebben wij gekonkludeerd uit onze indrukken
tijdens en vlak na de konfrontatie. En voor deze
vaststelling achten wij onze indrukken plausibel
genoeg.
Amstelland in Santpoort is te vérgelijken met De
Oosthoek in Limmen, in zoverre dat het beide
open inrichtingen zijn, waar de demokratisering
allang geen punt van diskussie meer is, en in
zoverre dat ze beiden een vrij klein patiëntenbestand van hoofdzakelijk jonge mensen hebben.
Tijdens deze konfrontaties waren we erg op ons
gemak, We kregen veel respons en men kon
gerust van een geanimeerde sfeer sprelq!n. Maar
het tweede bezoek aan Amstelland werd voor ons
toch wel een afknapper. Het gebrek aan animo
voor een gesprek 0ver iets dat alweer "ouwe
koek" was en de gehele ontvangst gaf ons het
gevoel indringers te zijn. De dag na onze konfrontatie was daar nog wel even over nagepraat,
maar verder was er geen sprake geweest van een
gemeenschappelijke uitwisseling van ervaringen.
Dat deze ervaringen er wel geweest waren bleek
in persoonlijke gesprekjes met patiënten. Men
wacht zich er echter wel voor deze ervaringen
aan medepatiënten mede t e delen. Misschien is
dit te verklaren uit het feit dat de persoonlijke
vrijheid en verantwoordelijkheid groot is, waardoor iedereen erg op zichzelf aangewezen is.
Het gebrek aan gemeenschappelijke beleving,
ontstaan door de behoefte de eigen persoon te
beschermen, kan zo de indruk van ongezelligheid
en onhartelijkheid in de hand werken. Mede door
deze behoefte aan zelfbescherming wordt elke
inmenging van buitenaf sceptisch ontvangen en
bestaat er bij de patiënten ook weinig behoefte
om vanuit de inrichting naar buiten te treden met
hun problemen: "Onze problemen gaan hun niet
aan, ga ze maar met hun eigen problemen
konfronteren".
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plan 3
ad-hoc .periode
JEUGDTEATERDAG
Op zaterdag 8 april hebben wij onze medewerking
verleend aan de jeugdteaterdag te Amsterdam.
Daria Shireen, Peter, Yo lande, Rense, Cas en
Herm~n werkten met een honderdtal kinderen in
verschillende ruimten van Felix Meritis. Sommigen
maakten een verhaal met de kinderen, anderen
werkten aan cirkusachtige dingen als akrobatiek
en dergelijke. Aan het eind van de ochtend lieten
de kinderen aan elkaar zien wat ze gedaan hadden.
KINDERFILM "WALDO EN JOYCE"
Bram van Erkel, regisseur bij de K.R.0.jeugdtelevisie, benaderde ons een jaar geleden via
Herman met een plan dat was ontstaan bij leerlingen van de 6e klas van de Merkelbachschool
t e Buitenveldert . Zij wilden zelf een scenario
voor een film maken en daar dan ook zelf in
spelen. Indien in het verhaal volwassenen zouden
moeten voorkomen, moesten deze personnages
ook door volwassenen gespeeld worden. Dat
bracht Bram van Erkel, die het jaar daarvoor
enkele van onze konfrontaties met kinderen
had meegemaakt (Waarheidsprojekt) op het idee
om het Werkteater bij het werk te betrekken.
Onze opdracht werd:.in overleg met de kinderen
het scenario ontwikkelen en voor een adekwate
werkwijze zorgen.
Aangezien in ons overvolle programma slechts
beperkte ruimte was, zou de hele groep in een
paar werkbijeenkomsten in·de Merkelbachschool proberen met de kinderen een verhaal
te vinden.
..
Tijdens de eerste werkmiddag verdeelden we
de kinderen in 6 kleine groepjes met bij elke
groep twee leden van het Werkteater. Elk groepje
had de opdracht gegevens te verzamelen om tot
het verhaal te komen. Op die middag ontstonden
6 verhalen die de kinderen aan het eind van de
middag in het kort aan elkaar vertelden. In elk
van deze scenario's kwamen de volgende 3
elementen voor :
1. agressie tussen kinderen (altijd twee
groepen ~egenover elkaar)
2. de volwassenen die de o plossing willen
brengen maar onderling net zo agressief
zijn.

Alle verhalen werden in d e_hele ,iroep besproken
en geselekteerd op voornamelijk praktiese
gronden (b .v. een verhaal dat op een gr0te boot
en op een verlaten eiland speelde, moest óp
grond van de daaraan verbonden lokatiemoeilijkheden afvallen)
Zonder ons op één verhaal vast te leggen, werd
besloten in de volgende bijeenkomst de afzonderlijke konflikten uit de verhalen te bekijken en
daaraan te werken.
Jacques Vriens, de leraar van de kinderen, zou in
de tussenliggende periode met de kinderen
bespreken hoe ze deze konflikten konkreet voor
zich zagen. Daar kwam het volgende uit voort:
- uitgangspunt zou zijn de klassituatie zoals ze
die van nabij kenden: 6a kan 6b niet uitstaan
en omgekeerd.
- de ene klas zou geleid worden door een zeer
strenge juf - de andere door een niet-autoritaire
leraar. De leraar moest gespeeld worden door
hun eigen leraar Jacques Vriens, de juf door
iemand van het Werkteat er (het werd Shireen),
- de konflikten die zouden worden uitgewerkt:
* vechten op het speelplein
* iemands handarbeidwerk vernielen
* in het pas opgeruimde handarbeidlokaal
alles overhoop gooien en dan de and ere
klas ervan beschuldigen.
* een gevecht in de toiletten met wc-rollen
* iemand in het materiaalhok opsluiten
In een volgende werkbijeenkomst met de leden
van het Werkteater, werden deze scènes geiinproviseerd in aparte groepjes waarin telkens één
konflikt werd uitgewerkt.
In de daaro p volgende periode zocht Jacques
Vriens met de kinderen naar een bindend
element om de konflikten bodem te geven. Ze
kozen voor een schoolreisje waarin het t ussen de
klassen bestaande konflikt tot een uitbarsting
zou komen.
Vanuit het Werkteater waren Shireen en Herman
aangewezen als koördinatoren die de kontakten
met de kinderen én de K.R.O. moesten organiseren. Cas zou d e evt. benodigde kleding verzorgen.
In diverse gesprekken met Jacques Vriens en
Bram van Erkel bespraken de twee koördinatoren
de praktiese en inhoudelijke problemen en
deden in twee gevallen konkrete voorstellen aan
de kinderen en aan de leden van het Werkteater:
1e: in het verhaaltje twee bindende figuren in t e
voeren, één jongen uit klas A en één meisje
uit klas B die een beetje verliefd op elkaar
zijn en wier geschiedenis als een rode draad
door de film zou lopen. Het was een
samensmelting van door de kinderen aangebrachte elementen in diverse verhalen.
De kinderen aanvaarden enthousiast dit
voorstel en kozen twee leerlingen (Waldo en
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Joyce) voor deze rollen. Later werd de
film naar hen genoemd.
2e: Op het hoogtepunt van de film zouden de .
twee klassen die ieder hun begeleider hadden
afgeschud, elkaar ontmoeten voor de "uiteindelijke afrekening" in het bos. Wij stelden
voor op dat moment de ouders, in sjieke
avondkledij en heel onwezenlijk geschminkt,
te laten verschijnen in een soort droombeeld waarin ze de kinderen door middel van
moraliserende, zalvende woorden uit elkaar
halen. Ook dit voorstel werd enthousiast
.. aangenomen.
Tijdens verdere besprekingen werd in
gezamenlijk overleg het volgende scenario vastgesteld:
- kinderen spelen op het basketbalveld voor de
school.
·
Klas A speelt met de bal op het veld. Klas B
mag niet meedoen en onderneemt akties om
het spel te verstoren.
- de kamera volgt van ver Joyce die rustig naar
de school loopt.
- van de andere kant komt Waldo aangerend:
hij is te laat.
- Waldo en Joyce komen.ongeveer gelijktijdig bij
de school aan op het moment dat het konflikt
d11;ar wordt onderbroken door de juf en de
leraar.
Klas A van de juf moet zich keurig in de rij en
zwijgend naar binnen begeven.
Klas B loopt in min of meer kleine groepjes
napratend naar binnen.
- situatieschets van de twee klassen. We zien de
verschillen in benadering van de juf en de
leraar. De juf kondigt aan dat als de klas
vervelen~ blijft de schoolreis niet zal doorgaan.
- we zien in beide klassen stiekeme akties om
wraak te nemen.
- we zien verschillende konfliktsituaties (w.c.ruzie - handarbeidlokaal enz.)
- de direkteur van de school meldt in de pauze
dat hij wil dat beide klassen samen in één bus
op reis gaan.
- dag van de schoolreis. De.bus staat klaar bij
de school - sommige kinderen worden uitgeleide gedaan door hun ouders - (deze worden
gespeeld door de leden van het Werkteater)
sociale achtergronden worden zichtbaar: de
ene te voet, de andere op de fiets, met een
Eend, met een grote amerikaanse auto mét
poedel enz. We zien karakterverschillen en
van daaruit beihvloeding van de kinderen: ga
nou niet naast Jantje zitten, hij heeft altijd
vieze nagels - we zien ruziënde ouders,
autoritaire en progressieve ouders. enz.
- de reis begint - klas A zit achterin - B vóórin.
Waldo en Joyce in het midden, zij wisselen
snoepjes. Ze worden uitgelachen en gepest.
De ruzies st eken weer de kop op. De leraren
·
treden op.

18

- in het bos aangekomen besluiten de juf en de
leraar met de groepen apart te gaan wandelen.
- Waldo en Joyce maken een afspraak om alleen
te gaan wandelen.
Iemand van de groep van Joyce heeft deze
afspraak afgeluisterd, licht zijn vriendjes in en
zij: maken een plan om Waldo gevangen te
nemen en daarmee de andere groep uit te dagen,
om midden in het bos middels een gevecht
hun ruzie uit te vechten.
- zo gebeurt het. Via allerlei avonturen, een
gesimuleerde verstuikte enkel, mislukte overvallen e.d. en terwijl de onderwijzers aan het
lijntje worden gehouden, vindt het "grote
gevecht" plaats.
- met een vreemd gezang verschijnen de " ouders"
die ze met preken proberen te verzoenen en ze
uitnodigen op een groots banket.
- aan een enorme, rijk gedekte tafel vindt het
banket plaats op een open plek in het bos;
taarten worden door banketbakkers aangedragen en na een aanvankelijke rust wordt het een ·
slapstickachtige gooi- en smijtpartij gericht
tegen de volwassenen.
- uiterst tevreden gaan de kinderen, niet langer
verdeeld, terug naar de bus, waar de volkomen
vergeten Waldo en Joyce rustig op hun terugkeer wachten.
- zingend wordt de terugreis aanvaard.
Opnamen vonden plaats in de week van 9 tot 14
april in, voor en achter de Merkelbachschool in
Buitenveldert, in en bij de flatgebouwen in de
omgeving van de school, in het winkelcentrum
tegenover de school en in het Spaanderswoud bij
Hilversum.
Het werd op de t.v. uitgezonden op 8 juli.
De kameraregie berustte bij Bram van Erkel.
Pim Corver hanteerde de kamera.
Samen met de kinderen zagen we op 12 september
een viewing. De kinderen waren trots op hun film,
maar vroegen zich af waarom sommige deeltjes in
de montage waren weggevallen. Sommige van hun
ouders hadden naast veel waardering kritiek op
de agressie in de film, en vonden de visie op de
ouders éénzijdig. De kinderen deelden die mening
niet.
KIND EN LEEFMILIEU
Door Hans de Witte werden we gewaagd iets t e
doen voor de manifestatie "Kind en Leefmilieu"
op de Floriade te Amsterdam.
Aanvankelijk waren we van plan het kindercirkus te vertonen. Toen dat niet doorging
omdat de kinderen geen vrijaf kregen van school
wilden we ons straatteaterprogramma laten
'
zien. Op de afgesproken datum, 21 juni, was het
programma nog niet klaar. Het was ook niet

reëel voor deze gelegenheid iets speciaals te
maken omdat we net twee dagen daarvoor de
uitputtingsslag van Allez Hop en To You in
Carré hadden gehad.
We besloten een programma samen te stellen
van drie sprookjes uit het straatprogramma van
vorigjaar: "Het luisje en het vlooitje'',
"De Bremer Stadsmuzikanten", en "Domme
Hans" plus "Vrouw Holle", het sprookje uit
Toestanden.
Daarbij zouden we een improvisatie doen op
een ter plekke te bedenken verhaal, waarin de
kinderen mee konden doen.
We werkten hier een ochtend aan en namen
ook de akrobatiekserie door.
Op de Floriade regende het pijpestelen, dus
speelden we niet buiten, maar in de Bosco-tent,
die op het terrein was opgezet.
De sprookjes en vooral de akrobatiek vielen
zeer in de smaak bij het publiek, dat bestond
uit kinderen van 6 tot 10 jaar.
Daarna begon Peter een verhaal over de
afbraak in oude buurten. De dingen werden
door ons uitgebeeld: zo waren we o.a. een
traktor. Geleidelijk aan. werden de kinderen meer
bij het verhaal betrokken. Ze waren oude huisjes en
bomen en later moesten ze de traktor demonteren. Doordat Peter de kinderen na iedere rol
weer terug naar hun plaats liet gaan, kwamen er
steeds andere kinderen aan de beurt en werd
niemand onder de voet gelopen, letterlijk en
figuurlijk.
Misschien is het hier een gelegenheid om in te
gaan op het gebruik van sprookjes. De meesten
van ons voelen zich erg aangetrokken tot
sprookjes als materiaal.
Waarschijnlijk om de volgende redenen.
Ze vertellen een eenvoudig verhaal, dat iedereen
kan begrijpen. Ze werken met sterke primaire
beelden. De elementen ervan zijn algemeen
bekend: de houthakkers, ezels, hanen, Hansen
en Grietjes; iedereen kent ze uit zijn jeugd en
ook in ons taalgebruik leven ze nog voort.
In de hardheid die ze vaak hebben vinden ze
hun realiteit.
De primaire emoties, die erin uitgedrukt worden, geven aanleiding tot associaties met onderbewuste beelden en gevoelens.
KINDERCIRKUS
Op voorstel van Marja stelden we een kinderspeeldag in. We noemden het kindercirkus, en
het zou op zaterdagochtenden plaatsvinden.
Op een daartoe in twee kranten geplaatste
advertentie meldden zich tachtig kinderen. Veertig
van hen zijn op een wachtlijst geplaatst en we zijn
met de andere veertig aan het werk gegaan.
Aanvankelijk wisselden we elkaar af bij de
leiding, die uit vier personen per week bestond,
waarvan er twee de daarop volgende week door-

gingen met twee anderen. Zodoende zorgden
we zowel voor kontinuiteit als doorstroming. Na
een tijd bleek dit de meesten van ons, naast alle
andere werkzaamheden, toch te veel te zijn.
Helmert en Herman besloten als vaste begeleiders
door te gaan. Ook Ria van der Woude, onze
adm~nistratieve medewerkster, die hieraan haar
medewerking verleende, wilde er graag'mee
doorgaan.
Deze drie hebben met de kinderen iedere
zaterdag gewerkt aan nummers zoals die in het
cirkus te zien zijn: akrobatiek, evenwicht op
de balk, clowns-~kt - en er werd een spel
ingestudeerd over een maharadja, die tot
vermaak een cirkus had uitgenodigd.
Uit deze elementen hebben we een voorstelling
samengesteld, die 24 juni in ons gebouw
gespeeld is voor familieleden en vriendjes van
de deelnemende kinderen.
Het plan om deze voorstelling ook op de
Floriade te spelen in het kader van de manifestatie "Kind en Leefmilieu" werd op het
laatste moment afgelast omdat diverse schooldirekties van de kinderen weigerden medewerking te verlenen.
Voor het seizoen '72-'73 werd besloten de
kindermiddagen te konti:p.ueren en wel op
\\'.Oensdagmiddag.

PARADISO
In Bergen hadden we besloten om onze werkzaamheden voor Paradiso in één periode in ons
programma onder te brengen, omdat het vorige
jaar gebleken was dat de om de veertien dagen
terugkomende afspraken versnipperend werkten.
We wilden iets maken dat we in een kleine serie
konden spelen. Peter had een plan voor een
Goochelshow, waarin ieder een per~oonlijke akt
zou doen. Door het uitlopen van de projekten
bleef er niet veel tijd over om er aan te werken
en daarom werd het aantal opvoeringen teruggebracht tot één.
Peter was intussen teruggekomen van de
Goochelshow en had een nieuw idee: een
parodie op t.v.-programma's als Zeskamp
(NCRV) en andere quiz- en familiespelletjes.
Het was een wedstrijd tussen twee families uit
verschillende plaatsen in Nederland, met fabelachtige prijzen.
Peter had enkele spelletjes voorbereid, zoals:
een blaadje papier op de uitgestrekte hand
houden en dat er bij de ander afblazen, sinaasappel-dans, schijngevecht met opgerolde kranten,
etc. Iedereen begaf zich naar de kostuumkast
om een type te kreeëren. Na eenmaal
de wedstrijcfëioorgelopen te hebben, waren we
het er over eens, dat de typeringen te veel
waren. Hoe meer we ons zelf waren en hoe
groter ons geloof in de wedstrijd was, hoe
beter. Ook de kostuums werden realistieser dan
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de komiese kombinaties die we eerst hadden
uitgezocht. Peter was de wedstrijdleider, die
vaart en vrolijkheid aan het gebeuren geeft met
humor en anekdotes in hoog tempo. Zijn
assistente "mijn vriendin Ralph van der
Plasch" werd uitgebeeld door Lex de Regt,
gekleed in een blauw brokaten cocktailjurk met
rugdekolleté, het welige rode haar in twee
olijke staarten en met stevige sportschoenen aan .
De families waren: de familie De Hond: Hetty de
Hond (Shireen) in een Delana deux-piecès, bril
en bloementoque.
Wout de Hond (Helmert) in trainingspak en
alpino.
Patricia de H-:md (Daria), haarband, lurex blouse,
strak rokje, pumps.
Joop de Hond (Cas) grijs kolbert, grijze broek
met laag hangend kruis, overhemd in witte onderbroek gestopt, die boven de broekband uitkomt.
De familie Spoedkoop:
Hanneke Spoedkoop (Marja), opgestoken haar,
grijs mantelpakje, zeesterren in de oren.
Jan-Willem Spoedkoop (Hans) streepjespak.
Kees Spoedkoop (Rense), tekenleraarkostuum
van ribfluweel.
Rini Spoedkoop (Herman), ruitjespak met vest.
Het programma bevatte ook wredere en onverwachtere opdrachten: uitkleden, de kleren op een
hoop gooien door elkaar en wie daarna het eerst
weer aangekleed was. Terwijl de families huiverend in hun onderkleding staan, wordt de
wedstrijd onderbroken door een solo van Ralph
van der Plasch op de viool. Een ander onderdeel
was dat de families een rood neusje geschminkt
kregen en op fluitsignaal afwisselend zo hard
mogelijk moesten huilen en lachen.
Toen we na twee maal repeteren op 22 april de
akt in Paradiso speelden was er van akteren geen
sprake meer. Het fanatisme waarmee we ons in
de wedstrijd stortten wàs griezelig dicht bij echt,
waardoor het gebeuren de beklemming kreeg
van een parabel, over hoe ver de mensen zich
laten vernederen en alles met zich laten doen, als
ze daarmee de glanzende sportwagen kunnen
verdienen die op een tableau achter het gordijn
staat.
Tijdens dat huilen en lachen realiseerde je je
dat dat precies datgene is dat maakt dat vele
mensen een lage dunk van akteurs hebben:
mensen die lachen en huilen op bevel, zodat het
ook een konfrontatie met een essentieel aspekt
van ons beroep was.
·
Marja zei na afloop dat ze het geheel als verschrikkelijk en vernederend had ervaren, het
huilen stond haar nader dan het lachen.
De laatste opdracht was om Paradiso te verlaten en zo snel mogelijk t erug te komen met
een tramkaart, een lentet ak en een politiepet.
De families verlaten zo snel mogelijk tussen
de overal op de grond zittende mensen door de
zaal. Ze komen niet terug.

De spelleider en zijn assistente proberen onderwijl het publiek bezig te houden met konférence.
Peter nam een huilende baby uit de zaal op de
arm, wat door het publiek zeer geapprecieerd
werd. Na een minuut of vijf gaan Peter en Lex
af. We merkten dat de akt erg aansloeg.
Gezien de dimensie die de eerste opvoering aan
de akt gegeven had, besloten we hem ook te
gebruiken voor ons optreden ter gelegenheid
van de Vietnam demonstratie in het Amsterdamse Bos op 30 april.
Hier was de laatste opdracht: met iemand
terugkomen "die hier niet thuis hoort".
De families keren terug, onttakeld en met
bebloede verbanden en m1tellas, eveneens bloedende ledematen van een uit elkaar gerukte
persoon als trofee voor zich uit dragend.
Ze groeperen zich op het podium en barsten
in een spontaan Wilhelmus los.
Ook hier werd de akt herkend.
Daarna hebben we hem nogmaals in Paradiso
gedaan op 26 mei.
We noemden de akt: DE FINALE.

DE AMSTERDAMSE MONTESSORISCHOOL
We hebben dit seizoen geen lessen meer gegeven
op de A.M.S. (zie 365 werkdagen enz. Blz. II,
12, 37, 38 en 39) Volgens de besluiten van
Bergen waren de eerste maanden hiervoor geblokkeerd, maar was er in de tweede helft van het
jaar, de ad-hoc periode, wel gelegenheid om een
vervolg te maken.
In de evaluatie van het vorig jaar hadden Cas,
Marja, Daria, Herman en Yolande duidelijk
bezwaren gemaakt tegen het kontinueren van de
lessen op de school, met als belangrijkste
argumenten:
- het sporadies karakter
- de moeilijke doorstroming naar de leerkrachten
- het ene uurtje per week
- het feit dat het niet geihtegreerd was in het
andere werk
- de onmogelijkheid van interne evaluatie.
In een gesprek met de leerkrachten van de
A.M.S. kwam als belangrijke punt naar voren
dat het niet geihtegreerd was in het lesprogramma,
dat het 'bizonder" bleef en een toneel-meneer of
-mevrouw kwam om een uurtje per week les te
geven.
In de loop van het jaar was bij ons inmiddels het
"Kindercirkusplan" ontstaan (zie elders).
En van een vervolg op de A.M.S. is het niet meer
gekomen ondanks het herhaaldelijk verzoek van
de heer P. van Eeden, h()ofd van de school:
Ook het enorme gebrek aan tijd vorig jaar was
· hier een oorzaak van.
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Wel hebben we twee avonden belegd met de
leerkrachten , met als doel ze materiaal te verschaffen, waardoor ze zelf eventueel in de klas
een aanzet konden maken. De ~erste avond was
op 24 januari '72. Hans was de stimulator,
geholpen door Herman en Marja. We hebben die
avond gewerkt aan korte warming-up oefeningen
(spelletjes met vingers, handen, voeten, hoofd,
het hele lijf) en daarna aan onderwerpen, die
vanuit de aanwezigen kwamen.
Op de tweede avond, 29 februari, waarbij Peter
stimulator was, geholpen door Herman, Daria
en Hans, werkten we meer aan. reaktieoefeningen
en hadden een lang gesprek met de leerkrachten
over hun ervaringen, opgedaan tijdens het
werken met de kinderen naar aanleiding van de
eerste avond. Allen vonden deze avonden heel
nuttig; er werd veel materiaal aangedragen
waarmee de leerkrachten in de klas konden
werken, wat de meesten ook deden. Een enkele
keer zijn we ook bij deze lessen gaan kijken en
wisselden we ervaringen uit. Tot een nader
kontakt is het helaas niet gekomen.
lil het algemeen vinden we dal een veel betere
integratie van dramatiese ekspressie in het les-•
programma tut stand kan komen als de l~erkrach
te11 zelf deze lessen geven, en bepalen wanneer
in hel lesrooster.
Maar de leerkrachten moeten van voldoende
materiaal voorzien worden en hiervoor ligt een
belangrijke taak bij de dramatiese vormingswerkers.

DE LERAREN-OPLEIDING TECHNIESE
SCHOLEN.
Een soortgelijke ervaring als met de leerkrachten
van de A.M.S. hadden we met een groep van 42
leerlingen van de opleidingsschool te Amsterdam
voor leerkrachten in het Technies Onderwijs,
in leeftijd variërend van 18 tot 40 jaar.
Herman, Peter en Hans hebben op 8 oktober
een avond met ze gewerkt op de Volkshogeschool
te Bergen waar ze een vormingsweek hadden.
We hebben die avond vooral gewerkt aan
oefeningen die ze kunnen gebruiken voor leerlingen in verschillende klassesituaties, om ze in
ieder geval een kleine indruk te geven wat dramatiese vorming kan zijn, iets waarvan ze tot
dan toe nog niets hadden gehoord.
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DEELNAME AAN AKTIES EN MANIFESTATIES ,

ONZE MEDEWERKING AAN DE
"SPIELSTRASSE" IN MUNCHEN

RODE STIP op 18 februari.
In Haarlem werd een veertien dagen durende
tentoonstelling over stadsvernieuwing gehouden
die werd besloten met een avond waarop een
aantal spektakulaire aktiviteiten nogmaals deze
problematiek onder de aandacht moesten
brengen.
Naast een aantal deskundigen (Kamer- en
Gemeenteraadsleden) waren wij door de aktiegroep de Rode Stip gevraagd medewerking te
verlenen op een zelf te kiezen wijze.
Wij 4okumenteerden ons over de saneringsproblematiek in Haarlem, die zich vooral toespitste op het Rozenprieel en de Leidsebuurt,
waar zich aktiegroepen gevormd hadden om een
alternatief te bieden aan de plannen van de
gemeente.
Na overleg met de Rode Stip over de aard, de
indeling en het doel van de avond besloten wij te
improviseren vanuit de informatie die we verzameld hadden en vanuit de gegevens die de
avond zelf zou opleveren. Na een diskussie
tussen een architekt , een wethouder, de direkteur
Publieke Werken en het kamerlid Jan Schaefer
werd het publiek een test voorgelegd:
bv.: Wat geeft de minste vervuiling?
Melkfles, melkkan, melkkarton, melkzak of
poedermelk?
Wij improviseerden om de beurt een pleidooi
vanuit het opgegeven objekt.
Door op te staan kon men zijn stem uitbrengen
op één van de vijf mogelijkheden.
Bv. Het melkpak prijst zichzelf aan als bij een
verkiezingsrede.
De situatie kan zich dan voordoen dat door een
sterke improvisatie van het melkpak, dàt de
meeste stemmen kreeg, waardoor weer de misleiding van de reklame duidelijk werd.
Zo ontstonden twintig korte acts die de aanwezigen op een speelse manier bij de problematiek van sanering en stadsvernieuwing betrokken.
DE VIETNAM DEMONSTRATIE 29 en 30 APRIL
Voor de optocht door de stad had Benjamin
Royaards een grote amerikaanse bommenwerper
gemaakt met het uiterlijk van een roofvogel, die
op onze HY citroën gemonteerd was. De auto zelf
was beschilderd in de kleuren van de amerikaanse
vlag. Hier en daar bengelden bloederige stukken
lijk van de auto.
In de bak zaten een paar van ons, gekleed als
doodbidders. Zij maakten met viltstift visitekaarten tot rouwkaarten en deelden die uit aan
.het publiek. ·
De volgende dag hebben we de Paradiso akt "De
Finale" gespeeld in een tent op het terrein van de
Vietnam-manifestatie in het Amsterdamse Bos.
(voor beschrijving zie "Paradiso").

Begin maart werden wij opgebeld door de heer
Max Wagenaar van het l.T.I. (Internationaal
Teater Instituut) met de vraag of wij eventueel
onze medewerking zouden willen verlenen aan
de "Spielstrasse" te München tijdens de
Olympiese Spelen 1972. We kwamen overeen
een voor beide zijden oriënterend gesprek te
hebben op 24 maart.
Bij dit gesprek waren aanwezig de heren
Wagenaar en Alexander (van het I.T.I.), de heer
Kempen (van de Ned. ambassade in de Bondsrepubliek) en Dr.Weber (van de organisatie van
de "Spielstrasse") en van het Het Werkteater,
Peter en Herman.
De gedachte om in de marge van een maatschappelijk gebeuren van een dergelijke omvang,
samen met andere groepen uit de gehele wereld
aktief te zijn trok Peter en Herman wel aan.
We bedongen wel dat we, in geval van medewerking, de vrije hand zouden hebben wat
betreft de plaats van ons optreden en benadering
van het onderwerp. We aanvaardden geen
tematiese opdracht: in t egenstelling tot de
meeste andere buit enlandse groepen; we
spraken slechts af dat we iets over sport zouden
maken.
Op 13 maart werd in vergadering besloten onze
medewerking aan de "Spielstrasse" te verlenen.
Hierbij zij vermeld dat Marja liever niet mee
wilde omdat ze bang was dat bij dergelijke
massabijeenkomsten, waar zoveel kontroversiële meningen over bestaan, ongeregeldheden
konden worden verwacht.
Verder waren er een aantal bedenkingen t.a.v.
de ongelooflijk hoge bedragen die met de
Ölympiese spelen gemoeid waren en bestond
er een bepaalde achterdocht t egen het karakter
van repressieve tolerantie aan de basis van een
initiatief als de "Spielstrasse". Vanuit de
wetenschap dat wij ook onder deze
omstandigheden konden zeggen wat wij wilden,
hebben wij onze medewerking toegezegd. In
de weken daarop werd een kontrakt met de
organisatie van de "Spielstrasse" opgemaakt.
Later bleek, dat om allerlei redenen, steeds meer.·
· groepsleden~tegen het idee opzagen om in
München té'spelen, wat uiteindelijk resulteerde
in het opnieuw in stemming brengen van onze
medewerking - dit onder protest van Hans en
Herman, die ook bij de stemmingde enigen
bleken te zijn, die zich onvoorwaardelijk voor
medewerking uitspraken. Ze lieten weten dat
zij, hoe dan ook, het afgesloten kontrakt zouden
nakomen.
Weer later is Hans en Herman gevraagd de verantwoordelijkheid voor het projekt op zich te nemen,
een synopsis en een strak tijdschema voor het
werk te maken en o p die manier de medewerking
van de groep te vergemakkelijken.
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De synopsis ging uit van de Olympiese gedachte,
zoals die, door de Coubertin geformuleerd, op het
volgende neerkomt: "het belangrijkste zowel in
de Olympiese spelen als in het leven, is om op een
goede manier deel te nemen en te strijden,
waarbij het winnen van ondergeschikt belang is,
om zo een sterker en edeler ~ensheid op te
bouwen."
Dit uitgangspunt gingen we vergelijken .met de
Olympiese spelen zoals die zich nu manifesteren:
het uitputten en deformeren van menselijke
lichamen, waarbij het bijna tot regel is verheven
om uit deze sportgebeurtenis, ondanks alle ontkenningen, politieke munt te slaan. Deze tegen.stelling leverde ons praktiese aanknopingspunten
op om akts te Jp.aken voor ons programma, dat
er in zijn uiteindelijke vorm als volgt uit kwam te
zien.
We staan opgesteld als voor een teamfoto, nemen
de starthouding aan en rennen naar onze plaats.
·
Uit Beethovens 9de wordt "Freude schöner
Götterfunken"jngezet. Verschillende houdingen,
karakteristiek voor een bepaalde sportbeoefening zoals speerwerpen, gewichtheffen, zwemmen,
boksen, starten, discuswerpen en boogschieten worden gemimed gelijk met het zingen van het
lied , dat uitloopt (ondanks Alle Menschen werden
Brüder) op een chaos en een gevecht. In slowmotion en onder langzame herhaling van het lied
bouwen we een sociaal-realisties heldenbeeld,
met een spuitend flesje col~ in top.
Iedereen, in zijn vlag of vlaggen gescfülderde
overall toont zich in een modeshow van de naties
aan het publiek, gespresenteerd door de ladyspeaker.Gerard, in de gedaante van Miss United
Nations. In verschillende kombinaties van landen
worden akrobatiekakts gedaan.
Herman kondigt het "Das Märchen des
sportlichen Lebens" aan. Er verschijnt een bord:
Start.
Peter windt een grote stopwatch op en op zijn
signaal beginnen twee paren (Cas en Lex, Hans
en Gerard) om het hardst te paren. Rense en
Joop worden gebaard, allebei .in sporttenue.
De twee ouderparen ptoberen elkaar de loef af
te steken in het liefkozen en voeden van hun
kinderen, en in het leren kruipen, staan en
lopen van het kind.
De onderwijzer (Peter) luidt de bel voor de
school. Er worden spelletjes gedaan. In de klas
munten Rense en Joop uit, maar blijkt Rense
de beste te zijn in het systeem van de schoolkonkurrentie. De les gaat over in een
gymnastiekuui, waarin de twee weer uitblinken;
ze winnen bij het hardlopen en krijgen
medailles. De strijd om het goud neemt een
·
aanvang en de wedstrijd begint.
In acht fases worden ze tijdens het lopen opgefokt tot topsporters. In al deze fases maken ze
alle emoties door. Hun techniek-wordt
verbeterd; ze krijgen speciaal voedsel; ook aan

morele steun ontbreekt het hen niet; door
medicijnen en dope worden de prestaties nog
meer vergroot. Ze nemen geld aan. Als ze echt
niet meer kunnen wordt een beroep gedaan op
·hun vaderlandsliefde. Dit blijkt echter nauwelijks
te werken, zodat ze door regeringsfunktionarissen
onder schot moeten worden genomen.
(zie je wel dat ze harder konden! )
De wedstrijd komt nu in een beslissend stadium.
Onder aanmoedigingen bereikt de ~én de
finish. De ander haalt het niet, valt en wordt
jammerlijk vertrapt door de juichende menigte.
De winnaar wordt op de schouders getild, er
wordt nog een poging gedaan hem te interviewen
maar :voordat hij kan antwoorden wordt het lied
van de sportman ingezet:
Daddy, I want to be a sportsman
Daddy, I want to be a champion
Using my hands and my feet and my fist
Making myself number one on the list
Daddy, 1'11 do it for my country
Daddy, 1'11 do it for my flag
Running and jumping and fighting alone
But it is for my nation and not for my own.
Daddy, I want to be a soldier
Daddy, I want to be a hero
Using my hands and my feet and my head
Wanting the black and the yellow one dead
Daddy, I'll do it for my country
Daddy, I'll do it for the flag
Shoóting and killing and raping alone
But is for my nation and not for my own.
Net als in het straatteater zoals we dat in
Nederland speelden, hadden we hierna een onderdeel reklames, dat geihspireerd was op sport
in relatie tot geld, seks en andere verderfelijke
zaken. Tot slot speelden we een aangepaste versie
van de "Finale" waarin nu ook Joop en Rosemarijn
Vinck meededen.
Het gehele programma werd besloten met nog één
laatste uitvoering van "Alle Menschen werden
Brüder".
Opdat dit alles niet in de vergetelheid zou verdwijnen heeft Gooike van Slooten, afgezien van de
techniese leiding, zorg gedragen voor het
vereeuwigen van het gebeuren zowel op de geluidsband als op het celluloiä.
Omdat Marja en Shireen in verband met hun
zwangerschap niet meegingen vroegen we
Rosemarijn mee te gaan om foto's te maken en
mee te doen aan de "Finale". Ria van der Woude
ging mee om ons met raad maar vooral met daad
terzijde te staan. Helmert, die ook niet mee ging,
maakte het lied voor ons.
De thuisblijvers volgden onze verrichtingen via de
Duitse T.V. We verleenden in de studio onze
medewerking aan een live-programma over de
Spielstrasse.
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Merkwaardig was achteraf, dat het uitstapje naar
München, dat voor ons in het geheel van ons werk
van zijdelings belang was en met enige skepsis
werd bekeken, voor onze publiciteit van zo'n
grote betekenis is geweest.
Van alle kanten werden we bestookt door schrijvende en filmende pers uit binnen- en
buitenland. Ook werden we door diverse
regerings- en partijfunktionarissen met vaderlijke
trots bejegend.
Ook bleek onze oorspronkelijke tegenzin om te
slaan in een groot enthousiasme, voor de manier
waarop we die dagen niet alleen werkten maar
vooral samen aten, sliepen, uit gingen, kortom
samen leefden.

ALLEZHOP
In het kader van het Holland Festival '72 hebben
we op 15 en 20 juni een nieuwe opvoering gegeven
van ons muziekprojekt Allez Hop dat we vorig
jaar in samenwerking met het Residentieorkest
en Cathy Berberian gemaakt hadden. De dirigent
van het orkest was weer Michel Tabachnik.
Het verzoek kwam via de heer van der Meer,
direkteur van het Residentieorkest, en werd
besproken op onze weekvergadering van 10
december '71. We verklaarden ons in principe
akkoord met de stemmen van Rense (vanwege
een kritiese houding tegenover het Holland
Festival) en Cas (liever een geheel eigen projekt)
tegen.
Op de vergadering van 17 december hoorden we
dat Cathy Berberian haar medewerking definitief
had toegezegd en verzochten we Peter het projekt
te koördineren.
In de voorbereidingsfase hadden we ook een
gesprek met de heer van der Meer en mevrouw
Unger van het Residentieorkest waarin de zakelijke kant werd besproken, waarbij wij de ·rnrantwoordelijkheid namen voor de toneeltechniese
afspraken.
We besloten ons aan het skript van vorig jaar te
houden en sommige gedeeltes nog verder uit te
diepen. (zie 365 werkdagen blz. 8, 12, 13).
Gerard, die vorig jaar niet had meegedaan I?-am
het aandeel van Yolande over, die door zwangerschapsverlof niet aanwezig kon zijn.
We werkten twaalf dagdelen aan Allez Hop
(vanaf 2 juni) en zijn vier dagdelen met de
techniese zaken bezig geweest. We gebruikten
voor de repetities de radio-opname van de AVRO
van vorig jaar.
Op 12 juni hoorden we het orkest en op 15 juni
hadden we een repetitie en een generale met
het orkest.
Doordat het scenario gebaseerd was op bepaalde
herkenningspunten in de partituur konden we
gemakkelijk onze intenties terugvinden en
opnieuw tot leven brengen vanuit het stadium
waarin we nu waren.

We hebben er heei intensieren plezierig aan
gewerkt.
Op 12 juni hadden we een repetitie met Cathy
Berberian. Ook bij de beide repetities op 15
juni was zij aanwezig.
Op instigatie van Luciano Berio besloten wij, in
gezamenlijk overleg, de twee songs van Cathy
toch zo in het geheel te plaatsen als oorspronkelijk door Berio was bedoeld: als volkomen op
zichzelf staande elementen in de handeling.
Cathy was dus niet meer één van de klowns maar
bleef een zo nu en dan optredende glamourverschij ning.
Op de openingsavond van het Holland Festival
in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag
(15 juni) traden wij op na een uitvoering van
"Serenata" van Berio door het Residentieorkest en van "Après Visage" van Berio en
Rudi van Dantzig (Residentieorkest en '
Nationaal Ballet).
De hele openingsavond is opgenomen door de
NOS t.v. (regie Guus van Waveren) en van Allez
Hop is zondagavond 18 juni ongeveer twaalf
minuten uitgezonden. Op een later tijdstip zal
Allez Hop nog een keer in z'n geheel worden
uitgezonden. Op 20 juni speelden we Allez Hop
in Theater Carré. Vanwege de techniese voorzieningen voor To You was het onmogelijk om in
de piste te spelen en moesten zowel Residentieorkest als wij op het toneel geplaatst worden, ·
waardoor we een zeer beperkte bewegingsvrijheid hadden en ook de afstand tussen ons en
het publiek vergroot werd.
Het programma bevatte verder weer de
"Serenata" van Berio en na de pauze To You.

TOYOU
Projekt in samenwerking met Peter Schat.
De eerste kontakten met Peter Schat zijn verlopen
via Julia Colpa. Verscheidene mensen waren erin
geihteresseerd om samen met Peter Schat en Julia
een projekt te maken, waarbij Julia gericht met ons
kon werken aan een integratie van klank en beweging.
Peter Schat, die onze opvoering van "Allez Hop"
gezien had, voelde veel voor een samenwerking.
Om elkaars terrein te leren kennen woonde Peter
enige werkdagen bij. Verder kwam hij in oktober,
november en december vier maal bij ons, om ons iets
te vertellen over zijn manier van werken.
Begin december legde hij het volgende plan voor:
Titel van het projekt: TO YOU 1
AND TO JOE COCKER
WHO SAID HE WOULD OTHERWISE
KILL SOMEBODY.
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VOORSTEL VOOR TEKST: TO YOU
One we were swaddled, ugly-beautiful and drunk on
milk.
Two: cuddled in arms always covered by laundered sleeves.
Three: we got sand and water to exercise our imaginative
faculties.
Four: we were hit. Suddenly hit.
Five: we were fed to the educational systemlimited.
Six: worried by the strange creatures in our heads, we
strangled some of them.
Seven: we graduated in shame.
Eight: World War Two, and we hated the Germans as much
as our secret bodies, loved the Americans as much as the
Russians, hated killing, loved killing, depending on the
language in the Bible in the breast pockèt of the <lead
soldier, we were crazy-thirsty for Winston Superman, for
Jezus with bis infinite tommy-gun and the holy Spitfires,
while the Jap dwarfs hacked through the undergrowth
of our nightmares - there were pits full of people-meat and the real bombs carne, but they didn't hit us, my love,
they didn't hit us exactly.
My love, they are tryrng to drive us mad.

THEY, dat zijn de bazen van ons dolhuis, zelf gek gemaakt
door hun macht om iedereen, die die macht radikaal en voorn
goed wil afbreken, gek te verklaren. " Doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg" is hun diepste inzicht in ons, die
weten dat de mensen, gezien de omstandigheden, gewoon niet
gek genoeg doen om te laten zien hoe het er werkelijk met hen
voorstaat. De spastiese gebaren van de uitgeputte onheilskoerier worden voor gek versleten, omdat de bourgeoisbaas ook
onheilsboodschappen alleen maar gelooft als hij er een
reklameboodschap in kan zien. De Club Van Rome is zo gek nog
niet, tE'nminste nog niet zo gek als wij: Speijer heeft uitgerekend dat een derde van de mensen hier te gestoord is om zijn
werk nog te kunnen doen.
Maar wat ZIJ (THEY) niet kunnen, niet onder elkaar, niet met
ons en per definitie niet met dit gedicht, is: kommuniceren.
WIJ(WE) kunnen dat om dezelfde reden wel, en dat maakt dat wij
nog zo gek niet zijn. Dit genezingsproces van de kommunikatie
MAKE LOVE is onze kans en daarom de feitelijke kracht van dezf
tekst.
VOORSTEL AAN DE MUSICI

De ondertitel van het projekt AND TO JOE COCKER WHO
SAID
HE WOULD OTHERWISE KILL SOMEBODY is door mij
So we got to numbers eight, nine, ten, eleven,
de titel van Mitchell toegevoegd, zoals ik ook de muziek
Growing scales over every part of our bodies,
aan zijn gedicht heb toegevoegd - met zijn toestemming
Especially our eyes,
Because scales were being worn, because scales were armour. overigens.
And. now we stand, past thirty, together, madder than ever. Die toevoeging aan de titel verwijst naar een voor mij
belangrijke muzikale ervaring, de film Mad dogs and
We make a few diamonds and lose them.
Englishmen,
waarin Cocker met grote charme deze uitWe sell our crap by the ton.
spraak
laat
vallen,
en waarin hij als een gek zeer
My love, they are trying to drive us mad.
zingend staat te schreeuwen.
Deze kwaliteit denk ik in mijn ontwerp van het voorstel
Make Love. We must make love.
aan
de musici (anders gezegd: in de partituut) aan de
Instead of making money.
solo-zanger(es)
toe. Daarom ook zingt hij de oorspronkeYou know about rejection? Hit. Suddenly Hit.
lijke
tekst,
en
niet
de vertaling.
Want to spend my live building poems in wich untamed
Negen
gitaristen
en
zes pianisten begeleiden hem. Alle
People and animals walk around freely, lie down frééiy;
klankweergave is elektronies.
Make love freely
Mijn muzikale achtergrond is die van de geavanceerde,
In the deep loving carpets, stars circulating in the ceiling,
esotheriese naoorlogse muziek, en van daar uit probeer
Poems like honeymoon planetariums.
ik in deze partituur verbindingen te leggen met de
But our time is burning.
westers-internationale volksmuziek, met de pop.
My love, they are trying to drive us mad.
De musici dienen met deze achtergrond enigszins vertrouwd te zijn, anders zijn een aantal voorstellen onPeace was all I ever wanted.
begrijpelijk. De aanwijzingen bij de notentekst omtrent
lt was too expensive.
de speelwijze varieerden van "als een halve gare" tot
My love, they are trying to drive us mad.
"als een zeer gevaarlijke gek".
Half the people I love are shrinking.
My love, they are trying to drive as mad.
Half the people 1 love are exploding.
My love, they are trying to drive us mad.
I am afraid of going mad.
ADRIAN MITCHELL
Poetry from the "Underground"
in Britain.
Penguin boek - pag. 223
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VOORSTEL VOOR DE TOLLEN
De Bas-bromtollen kunnen van alles betekenen, bijvoorbeeld de "gebedsmolens van de gekken", of de "zacht
zoemende jeugdherinneringen", of wereldbollen of weer
wat anders, naar keuze van de akteurs.
De tollen staan - één meter in doorsnede, met de vorm
van een bromtol - op een stevig voetstuk. Zij kunnen met
de hand tot grote snelheden worden opgepompt, waarbij zij
de muzikaal nauwkeurige georganiseerde klanken van hun
zoemende tongen elektries versterkt rondslingeren.
Menig verrassend Doppler-effektje valt te verwachten,
omdat de kleine luidsprekertjes op de grootste draaiende

a~

cirkel van de tol aan de bin.nenkant ervan meedraaien.
Aan de vaste stang in het centrum van de tol - waarin en
waaruit ook de pomparm verdwijnt en verschijnt bij het
pompen - bevinden zich de elektroniese versterker en
vervormer. De tollen moet goed verankerd staan, want de
gedachte alleen al aan het los rondtollen tussen de
bezoekers, is in staat de uitvoerders van het projekt
half gek van angst te maken.
Ze heten Bas-bromtollen naar die van mijn zoontje
Bastiaan. Samen met Floris Guntenaar en de technici van
Steim heb ik ze ontworpen.
VOORSTEL AAN DE AKTEURS

thuis de woning-.en miljeu-ellende prinsipieel onoplosbaar
houdt, dat de bazen aanmoedigt geld en macht te slaan uit
het werk, de onde.rgeschiktheid en de verdeeldheid van de
knechten, en waar zij ook zelf niet méér in zien dan
de tijd die het voor hen nog wel zal uithouden voor de
krankzinnige zondvloed doorbreekt.
VOORSTEL WERKWIJZE
1. Ontwerp partituut, onderzoek elektroniese principes
met gitaristen.
2. Geld verzamelen voor de tollen (22 december beslist
de amsterdamse gemeenteraad hierover).
3. Bespreking met Holland Festival over uitvoeringsvoorwaarden. Laatste weekjuni 1972.
4. Ontwikkeling van de theatervorm van het hele projekt
met het Werkteater. Achtergronden - dokumentatie speelstijl - stemgebruik.
5. Bouw van de tollen met Floris Guntenaar en Steirn.
6. Vertaling vragen aan Henk Bernlef, betaald door HF.
7. Repetities met de musici.
·
8. Repetities met hele ensemble in Carré (alternatief:
Concertgebouw).
9. Uitvoeringen.

Vanuit bovenstaande gegevens handelen de akteurs. Zij
verspreiden tijdens de drie kwartier durende uitvoering
goed ingestudeerde geruchten onder de bezoekers.
Springerig haasten zij zich door de publieksruimte om
de aanwezigen persoonlijk en op hijgende toon allerlei
mededelingen te doen. (De muziek is luid genoeg om niet
al te bang te hoeven zijn voor akkoestiese storingen.
Bovendien, mensen zijn belangrijker dan zelfs muziek).
De geselelçteerde mededelingen moeten op feiten berusten,
feiten over ons dolhuis: aantallen van de opgesloten
zenuwpatiënten, aantallen niet opgesloten zenuwpatiënten, wachtlijsten voor inrichtingen, toestanden
binnen de hekken ervan, maar ook toestanden daarbuiten,
Amsterdam, 1 december 1972
verkeersslachtoffers, graden van vervuiling, te land,
Peter Schat
ter zee en in de lucht. Enzovoort, afhankelijk van de
dokumentatiedrift van de akteur.
In de vergadering van 17 december besloten we aan het
Deze feiten kunnen met (sur-)realistiese handelingen
projekt '~TO YOU" mee te werken. Bij sommigen was de
verduidelijkt worden. Alle middelen en voorwerpen, houbeslissing niet geheel van harte. Cas en Rense hadden ·
dingen en bewegingen zijn goed genoeg om de bezoekers
bezwaren tegen de procedure. Ze vonden dat het plan
duidelijk te maken dat zij in ons Dolhuis zitten.
opgedrongen was door de mensen die er iets voor voelden,
De akteur moet zich daarbij konsentreren op steeds één
zonder dat er gelegenheid was geweest tot diskussiw
bezoeker, die hij persoonlijk benadert.
onderling en met Peter Schat over de motivatie.
In de zaal heerst schemerlicht. Zacht-fondantkleurige
Zij ervoeren de uitwisselingsbijeenkomsten met Peter
Schat, die plaats vonden onder het argument "je kunt er
spots begeleiden de akteurs bij hun akts in de zaal.
toch kennis van nemen", als een soort klem , omdat het
Op aangegeven momenten konsentreert het licht zich op de
daarna nog moeilijker was om eventueel van samenwerking
tollen, pop-kleuren, zilverglans. De akteurs beginnen
af te zien.
ze dan langzaam op te pompen en zingen dan met de musici
Op 22 februari hadden we een gesprek met Peter Schat en
mee het refrein MY LOVE, THEY ARE ..
Julia over het gedicht en onze reakties daarop. Cas en
Er bevindt zich bij iedere tol een microfoon, anders
Marja hadden nogal moeite met het pathetiese van het
zouden de bazen van het dolhuis ons niet horen.
gedicht en met het feit dat in het gedicht "ze" de
De lichten, akteurs, geruchten, verspreiden zich weer
schuld van alles krijgen. Zij voelden dit als te
door de zaal om bij het laatste refrein bij de tollen
simplisties gedacht.
te eindigen, die dan tot grote snelheid en luidheid
· Wat de vorm betreft werd geopperd om de statiese vermoeten worden opgepompt.
Dit is het begin van de grote gezamenlijke geluidsaanval
houding tussen scène en publiek te doorbreken en
op de inrichting waarin wij opgesloten zitten. Zoals
daarom niet Carré, maar de Beurs of de Oude Rai te
gevangenen rammelen met hun etensblikken, zo beginnen de gebruiken, waardoor het idee van een gekkenhuis en de
akteurs - aangevuurd door de inmidd.els snel gierende
persoonlijke benadering van het publiek door ons
tollen - te zwaaien rret stofzuigerslangen, die fluitende
logieser zou zijn.
akkoorden produceren wanneer ze hoog in de lucht worden
Bij nader inzien bleek het te duur te zijn om de Beurs
rondgezwiept, hoe sneller, hoe hoger en luider de
aan te passen aan de techniese eisen die het muzikale
boventonen.
gedeelte stelde.
Ook de musici werken hieraan mee, en misschien ook de
Uiteindelijk besloot Peter toch tot Carré.
zojuist geihformeerde bezoekers, want er blijken
We bespraken twee maal de vertaling van het gedicht
voldoende slangen in de zaal aanwezig te zijn om die
door Henk Bernlef.
aan veel mensen uit te reiken. Zo zet de geluidsaanval
We kozen Helmert en Shireen om op te treden als
in op de direktie van een systeem dat alleen deze eeuw al
100.000.000 mensen heeft afgemaakt, dat daarmee door
koördinatoren. Op 20 mei hadden zij een eerste begaat in dat deel van de wereld dat er zwart op staat, dat
spreking met Peter Schat.
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Op 22 mei begonnen we in drie groepen te werken met
het gedicht als uitgangspunt. ·
We koncentreerden ons op het eerste gedeelte van het
gedicht: de aftelsom van 1 tot en met II (dus tot:
"Daar staan we dan, de dertig gepasseerd, idioter dan
ooit.") De resultaten van de drie groepjes waren zeer
verrassend.
Shireen Rense en Marja hadden een soort poppenkast achtige vertoning gemaakt over opvoeding en indoktrinatie met sterke nadruk op het tijdsaspekt (crisisjaren,
liedjes van Davids).
Cas, Herman en Daria hadden geprobeerd de tekst te
kombineren met beweging. In hun uiteindelijke versie
gebruikten ze alleen associaties op de tekst van het
gedicht. Het tema "hier staan we dan de dertig gepasseerd" was het sterkst uitgewerkt ; de vervreemding
en het isolement van het volwassen gedrag.
Hans, Helmert en Peter lieten op klowneske manier een
levensloop zien (geboorte, babytijd, kleutertijd, school,
eksamen, kantoor, carrière), die eindigde in leegte en
waanzin en het n eerschietenvan de ouders.
Naar aanleiding hiervan bespraken we de mogelijkheden
en de nadelen van "kleine toneelstukjes" voor een ruimte
als Carré. We verdeelden ons in twee groepen om de
mogelijkheden nader te onderzoeken.
Herman, Rense, Cas en Daria werkten met Shireen, Hans,
Marja en Peter met Helmert.
De groep van Helmert zou een dramatiese Vorm geven aan
het aftelvers. Bij nummer elf aangekomen komt de
realisering van het hoe en waarom het misgegaan is. Daar
zou de groep van Shireen inkomen met een verwerking van
het gedicht in tekst en beweging.
Daarna zou de muziek het betoog overnemen.
Het oorspronkelijke idee van Peter Schat: het geven van
informaties aan individuele toeschouwers, is vrij geruisloos verdwenen. We dachten dat het het beste was,
wanneer de muziek eenmaal inzette, die volledig voor
zichzelf te laten spreken. Na een week werd het werk
van de twee groepen aan elkaar vertoond. De resultaten
waren nogal teleurstellend. De frisheid van de eerste
reaktie op de tekst was verdwenen. Het verhaal van de
groep van Helmert had veel van de humor en de helderheid
verloren. dat het in de eerste serie wel gehad had .
De groep van Shireen had een avond goed gewerkt, maar
dit bleek bij de konfrontatie aan de anderen niet
herhaalbaar. Het gebruik van de tekst met verschillende
klankkleuren en ritmes maakte ineens een pretentieuze
indruk. Dezelfde dag kwam Peter Schat om iets van zijn
muziek te laten horen.
Hij was laaiend entoesiast over de tollen, waarvan
de eerste klaar was, en waarvan het effekt overdonderend was. Wij kregen het gevoel, dat we niet hoefden
te proberen daar nog tegen op te boksen. In een gesprek
kwamen we op het idee dat wij de "ze" uit het gedicht
zouden kunnen zijn, (dams en heren die het allemaal
maar een troep vinden daar in Carré of politieagenten
die de mensen uit Carré sleuren, de zaal in pikkedonker hullen etc.). Marja kwam toen met het voorstel
om uit t e gaan van het basis-idee van onze Paradisoakt de "Finale", waarin we de gezagsgetrouwe,
konsumerende mèns, de zwijgende meerderheid laten zien.
We besloten om uit te gaan van: het leven als een
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wedstrijd, een hordenloop met hindernissen, maar zonder
hoofdprijs.
Helmert en Shireen legden een parcours uit waarvan
de fases associaties hadden met de fases in het
gedicht:
a. uitkleden
b. onder een zeil doorkruipen
c. aankleden (overall)
d. een fles m elk in één teug leegdrinken.
e. van crèpepapier een grote bloem maken.
f. een lepeltje, dat aan een touwtje om het middel hangt,
door draaiende bewegingen van het bekken in de hals
van een melkfles laten zakken. Daarna een kaars aansteken, die in een kandelaartje op de grond staat en
in de vlam het touwtje doorbranden om los t e komen van
het lepeltje.
g. geblinddoekt, achter een lijn. Een blokkendoosje wordt
in de ruimte gezet. Wie het vindt doet de blinddoek
af en gaat met het blokkendoosje naar een cirkel.
h. Als iedereen "in de cirkel is, bouwt ieder zijn
blokkentoren op. Het spelletje: "Wat neem ik mee
op reis" (de eerste: een washandje, de t weede:
een washandje en een tandenborstel, de derde: een
washandje, een tandenborstel en een boek etc.),
wordt gespeeld, maar dan met elementen van de school,
liedjes, jaartallen en gebaren . .
Steeds als iemand af is, wordt zijn blokkentoren
omgegooid. De afvallers gaan op de grond liggen.
i. De winnaar van deze ronde krijgt een pop. Die demonteert hij in een one-manshow van geluiden en
emoties. De anderen doen daarna hetzelfde.
j. Geblinddoekt moet iedereen naar een kist kruipen om
kledingstukken en rekwisieten te b emachtigen.
Alles is geoorloofd om anderen te dwarsbomen.
k. Met de verworven spullen over een lat balanceren,
steeds geblinddoekt, en tegelijk moppen vertellen.
1. De blinddoek gaat af. De verworven kleren aan. Ieder
staat waar hij uitgekomen is en begint langzaam een
tic te ontwikkelen. dit zou ongeveer tien minut en
duren waarna de muziek in zou zetten.
Op een avond doorliepen we het parcours in aanwezigheid van Peter Schat, Floris Guntenaar (tollen), Lucia
Kerstens (de zangeres) en Julia.
Iedereen was het er over eens dat de gebeurtenissen te
chaoties en te weinig monumentaal van vorm waren om iets
duidelijk te kunnen maken in een ruimte als Carré.
Peter Faber kwam toen op het idee (geïnspireerd door
fase twee uit het parcours) om een groot kleed te
gebruiken; hij dacht aan een immense nederlandse vlag.
Hij had het idee dat bewegende lichamen en groeperingen
van lichamen onder een doek erg suggestief zouden zijn.
Anderen opperden om op verschillende plaatsen gaten
in dit. kleed te maken waardoor ledematen, hoofden en
attributen gestoken konden worden.
We besloten dit idee uit te proberen, we hadden nog
een ruime week de tijd.
Helmert en Shireen gaven iedereen de opdracht één
fase uit te werken voor de groep.
· De fases waren:
1. de geboorte
2. babytijd

3. speeltijd
4. de eerste klap
5. de school
6. nachtmerrie
7. het eksamen
8. de oorlog
9. en 10. volwassenheid
11 . de realisatie van het doorgemaakte proces
·leder maakte van zijn fase een opdracht voor de groep.
·Er werd gebruik gemaakt van het effekt van de beweging van de .lichamen onder het zeil, geluiden en flar.den tekst. We gebruikten geen vaststaande tekst, waardoor het, ook door de korte tijd, voor Julia niet zinvol
was om hier met ons aan te werken.
Toen we zaterdag 17 juni in Carré kwamen, lag het
scenario vast. We hadden een groot blauw zeil (6x25 m)
gekocht, dat vanaf het toneel het podium afviel tot aan
de eerste rangen.
Aan de zijkanten was het met elastieken aan in de grond
gestoken pennen bevestigd.
·
Shireen deed enige oefeningen met ons om uit te vinden
hoe het zeil de meeste werking had. We kwamen tot de
konklusie dat het zeil door ons een eigen leven moest
gaan leiden.
·,
Beschrijving van de uiteindelijke versie van ons
aandeel in TO YOU.
Het toneel is leeg op het blauwe zeil na.
Aan weerskanten van de scène hangen grote doeken met
links de vertaling van het gedicht door Hugo Claus
(Peter Schat had tenslotte voor ·zijn vertaling gekozen), rechts de oorspronkelijke tekst.
Daria zit tussen het publiek op het balkon op een hoge
kruk te haken en geeft de fases van het gedicht aan
door de nummers op te noemen, alsof ze haar steken zit
te tellen.
Het toneel is donker. Als het licht opgaat zitten we
naakt in doorzichtige plastic zakken, achterop het
toneel waar het zeil begint. Langzaam beginnen we
gaatjes in het plastic te maken, het te scheuren en
ons eruit te bevrijden. Als iedereen eruit is kruipen
we dicht bij elkaar om warmte bij elkaar te zoeken.
1. We schuiven onder het blauwe zeil. De bewegingen
onder het zeil zijn traag, slow-motion. Ineens komt
het hoofd van Peter uit een· gat. Aan weerszijden armen
en benen van anderen zodat hef een hele grote baby
lijkt.
2. De grote baby verdwijnt en maakt plaats voor een
kleine baby (Hans), met eigen armen en benen, die
huilt. Uit een gat verschijnt langzaam een zuigfles
met speen: Hans kan er niet bij . Huilt harder. Nog een
fles verschijnt. Huilt nog harder. Een derde fles
verschijnt, deze kan hij pakken. Tevreden drinkgeluidjes vanonder het zeil.
3. De groep verplaatst zich met deze geluidjes naar
de rand van het toneel. Er komt enige aktiviteit,
een speelser ritme. Een klein orkest :van geluidjes
'en speeltjes: (een trompetje, een brandweerauto, een
ratel, poep- en windgeluiden). Iemand schept zand
door een gat.
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4. Op een klap van het orkest stort iedereen van het
toneel af. Tegelijke verschijnen de hoofden door een
aantal gaten. "AU". Dit gaat over in individuele
"aµ's", .totdat er e.e~gezamenlij~e melodie inkom~,
"Au-au-au-au" (op de wijze van : "Als hier een pot
met bonen staat").
Onder het zingen verdwijnen de hoofden weer.
5. De lichamen zitten nu in een halve cirkel onder het
laken. Voor hen staat de onderwijzer die de les over-

~~.
.
M01 0t one opsomming in koor van feiten, rekensommen,
jaartallen en zegswijzen. Zo nu en dan wordt een
vraag gesteld. Iemand komt dan met zijn hoofd uit een
gat, blijft het antwoord schuldig, geeft een fout
antwoord of gooit er iets uit wat hem werkelijk bezighoudt. "Hoeveel is 3 x 17? " "Er ligt een plas
onder mijn bank". Zo nu en dan sluipen er aktuele
onderwerpen in de vragen. "Wie is de populairste man
van Nederland? " "WillerrDuys". "Wie heeft de
indianen vermoord? " "Buffalo Bill". Op het eind
komt Rense (onderwijzer) uit een gat, en herhaalt enige ·
malen "ik hou ze eronder". De klas zakt in. Dan het
geluid van joelende kinderen als de schoolbel gaat.
6. Hierna plotseling stilte. Iedereen ligt voorover op
de grond en ademt. Het ademen wordt sterker zodat het
doek lijkt te ademen. Als de golving zijn hoogtepunt
heeft bereikt komt het hoofd van Herman uit een gat. Uit
gaten om hem heen komen droombeelden. Eerst slangachtige
handen, daarna koppen met geile tongen. Bij de kop
verschijnt een hand die langzaam het lebberende gezicht
,..
wegdrukt.
7. Alle hoofden gericht op de tweede gaanderij. Peter,
met het achterhoofd naar het publiek, is examinator en
stelt iedereen om de beurt vragen, half onverstaanbaar
met trefwoorden. leder antwoordt op zijn manier: stilte,
of een zenuwachtige zin zonder eind, hortend, huilend of
triomfantelijk. Hij knikt "nee" tegen de gezakten die
dan in hun gat verdwijnen. De geslaagden stralen hem toe.
8. Onderwijl begint onder het zeil nerveus en paniekerig
· gekruip, als ratten in een val, met jachterig in zichzelf
praten. Iedereen is nu weer onder het doek. Het gejacht
wordt onderbroken door verstaanbare teksten waarbij de
beweging verstart. "Alle boten naar Engeland zijn vol" .
"Zou de brillendokter evengoed spreekuur hebben? "
"Ik geloof het niet; ik ga naar de burgemeester" etc.
Na een mobilisatiebericht over de radio is er volstrekte
stilte. Geluiden van koeien, geiten, vogels, een haan.
Dit wordt gevolgd door eerst onhoorbaar, dan aanzwellend vliegtuiggeronk. Het vliegtuiggeronk gaat over in
het geluid van marcheren, tegelijk komen de lichamen
overeind en bewegen zich in gelid .
. Het marcheren wordt onderbroken door korte akties uit
de gaten: twee mannen die op elkaar schieten, een
.eksekutie waarbij het slachtoffer als laatste wens
een appel eet, joelende meiden, een afscheid met vertrekkende trein.
Na de trein is alles stil en zien we het hoofd van
een soldaat die "Lili Marlene" fluit. Hij wordt
onderbroken door een gillende fluittoon, waarna een
eksplosie volgt. Geknakte ledematen steken uit de
gaten:

Hierna verplaatst iedereen zich naar het laatste gedeelte van het zeil, vlakbij de eerste rij toeschouwers.
Op deze plaats zitten geen gaten in het zeil.
9. Met het geluid wordt een geanimeerde party gesuggereerd. Soms zijn flarden te verstaan (tweede huisje tweede echtgenote-problemen). Iemand wil de partij
verlaten maar kan geen uitgang vinden. Er ontstaat paniek. De angst wordt steeds groter, als mollen krioelen
de lichamen onder het doek, geschreeuw, gesnik.
. Tenslotte scheurt de kluit door het zeil heen, en staat
front zaal, nu geheel gekleed (eigen kleren).
De zangeres en het orkest zetten het lied in op de
tekst van het gedicht. Ongeveer op de helft van het
lied lopen de akteurs tegelijk naar de tollendie op
verschillende plaatsen zijn opgesteld. (bij de
manteau van het toneel, in de piste en op de gaanderijen). Bij de eerste maal dat het refrein "My Love
They are Trying To Drive Us Mad" gezongen wordt,
begint een van hen zijn tol op te pompen.
Bij de tweede maal de derde en vierde tol. Bij het
derde refrein de vijfde tol. Bij de vierde maal draaien
alle zes tollen. Na de laatste regel van het lied zetten allen hun tol met een klap stil en zegt de zangeres:
'Tm afraid l'm going mad". Waarna het licht opgaat.
Evaluerend over To You was iedereen het er over eens dat
er van integratie tussen komponist, musici en akteurs
helaas geen sprake was geweest.
Het feit dat een dagelijks samenwerken met de komponist
op basis van zijn muziek niet mogelijk was, en de
vermoeidheid waarin wij in dat late stadium van het
seizoen verkeerden, maakte het ons onmogelijk in samenspraak het geestelijk ouderschap van de voorstelling te
ontwikkelen. De grootse opzet van het hûe projekt
(vooral, geluidstechnies) en de korte voorbereidingstijd
zijn daar mede debet aan geweest.
Daarnaast is onze werkwijze, die uitgaat van het
"persoonlijke", natuurlijk niet de gemakkelijkste weg
om tot een integratie met een andere kunstvorm te
komen. Aan de andere kant is het juist dit "persoonlijke"
dat onze manier van spelen zijn werking verleent.
Muziek en toneel bléven nu autonoom werkzaam naast
elkaar.

De enige bindende afspraak, die we onderling
hadden gemaakt was "een sprookje" in de meest
ruime zin. Wij hebben dat dan ook, samen met
de mensen waarmee we werlçten, heel persoonlijk
opgevat.
We hielden ons aan een bepaald werkschema,
's morgens een half uur gezamenlijk trainen,
meestal buiten, daarna in de kleine groepjes
werken, 's middags voorbereiden en naar buiten,
's avonds werken .
Op de laatste avond hebben we alles aan elkaar
laten zîen, niet zozeer bedoeld als voorstelling,
maar meer om te laten zien waar ieder de hele
week mee bezig was geweest.
Die avond hebben wij als zeer rijk ervaren, je zag
heel duidelijk ieders persoonlijke b enadering
van het onderwerp, dat was erg spannend, omdat
je vijf heel verschillende werkstukken te zien
kreeg, die alle vijf in staat waren het publiek te
boeien. De onderwerpen waren: De Ganzenhoedster, Repelsteeltje, een Chinees sprookje,
een verhaal over een mens die in een wolf verandert en oefeningen over het altijd terugkerende
rolgedrag binnen sprookjes. Daarna hebben we,
ieder op zijn eigen manier, de hele week en de
avond geëvalueerd. Er bestaan nu ook nog
kontakten met mensen waar we in Bergen mee
gewerkt hebben, voora1 met d e " open groep "
uit Nijmegen.
Dit zijn mensen, die in hun vrije tijd proberen door
te werken met de dingen die ze met het Werkteater hebben gedaan en zo een hele hechte groep
vormen.
We geloven, dat werken met mensen met zeer
verschillende achtergronden en werkkringen voor
ons heel erg stimulerend is geweest; ook het zien
van elkaars werk gaf een frisse kijk, wat een
sterke stimulans gaf om weer samen aan het t.v.
projekt te beginnen .

VOLKSHOGESCHOOL IN BERGEN
Van 29 juli tot en met 5 augustus hebben wij
weer, net als vorig jaar, een week gewerkt met een
groep mensen op de Volkshogeschool "De Oude
Hof" in Bergen. Vijf van ons: Marja, Helmert ,
Gerard, Peter en Shireen (later ook Herman)
zouden a:rn de cursus deelnemen, de anderen
zouden die week gebruiken om aan het jaarverslag te werken. Het was heel prettig, dat we,
ondanks het feit dat we in twee verschillende
groepen bezig waren, besloten hadden allemaal die
week in Bergen te zijn.
De kursisten kwamen uit heel Nederland en een
aantal waren dezelfden als vorig jaar. We hebben
de mensen via lootjes in groepjes verdeeld, zodat
ieder van ons vijf à zes mensen kreeg om mee t e
werken.
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straatteater
(het hier volgende verslag is van Lex de Regt)
Het programma van het straatteater bestond uit
de volgende onderdelen.
Er werd geopend met het zingen van "Jingle Bells"
met direk.t een overgang naar een serie akrobatieknummers. Door Daria, Marja en Shireen werd een
parodie gedaan op de Ster-reklame, waarna alle
mannen zich opstelden om het soldatenlied "This
is the army" ten gehore te brengen,
Het sprookje van Domme Hans werd gevolgd
door weer een akrobatiek-akt in slow-motion: de
slangen bezweerders.
De serie aktuele akts bestond uit de volgende
onderdelen:
1. burenruzie, deze akt handelde over het
bombarderen van de dijkenstelsels van
Noord-Vietnam door de Verenigde Staten.
2. Een akt waarin luchtvervuiling en asthmapatiënten werden samengebracht.
3. ouderleed, waarin ouders werden opgeroepen lid te worden van het geillustreerde
weekblad "Het Vergezicht" om de van
huis weggelopen kinderen weer in de
ouderlijke woning terug te brengen.
Later is nog een 4de akt erbij gemaakt, die betrekking had op de duizend gulden, die de
regering nodig acht om iemand te laten studeren.
Het sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten
werd gespeeld, gevolgd door een slapstickachtige akrobatiekakt. Tot slot werd met vereende krachten op ontroerende wijze
"Scheiden doet lijden" gezongen.
Het .programma· van het straatteater verschilde
in zoverre van dat van vorig jaar, dat het toen
uit drie blokken bestond: akrobatiek, aktualiteiten en sprookjes.
Dit jaar waren deze elementen weer aanwezig
plus een parodie op de Ster-reklame en een lied.
Waar je echter vorig jaar van blokken kon
spreken, was dit nu niet meer het geval. Het
programma was nogal versnipperd, doordat her
en der tussen de onderdelen door, bij wijze van
afwisseling akrobatiek en zang was gestrooid.
Tom Blokdijk viel het op dat dit gevolgen had
voor het spelen. Het is door deze verbrokkeling
moeilijk de konsentratie van het publiek,
dat toch al gauw afgeleid is, vast te houden.
Deze manier stelt hogere eisen aan d e akteurs,
om de aandacht vast te houden. De overgangen
van het ene item naar het andere worden erg
belangrijk. De overgang van het lied naar
Domme Hans werkte goed. Maar na dit sprookje
was er geen brug gebouwd naar de slangenbezweerdersakt. Het gebeurde wel erg snel
maar dat mocht niet baten. Op dit punt in het
programma was er altijd opvallend veel verloop
onder het publiék.

Wat betreft de aandacht van het publiek kan je
stellen: (daar heb ik het vorig jaar ook al over
gehad) een kleine afstand tot de scene levert een
grote aandacht op en-een grote afstand een kleine
aandacht. Geef het publiek daarom geen kans die
grote afstand te bewaren. Dit blijkt dan het beste
te lukken op plaatsen die je eigenlijk als onmogelijk had beschouwd om te spelen, bv. een stukje
stoep in Tiel waar het publiek gedwongen was er
met de neus bovenop te staan. Deze voorstellingen
waar het publiek werd klemgezet werkten erg
goed, omdat juist door de verkleining van de
afstand, de scheiding toneel-publiek verkleind
wordt. Zodoende wordt vóór de mensen werken,
letterlijk en figuurlijk: tussen de mensen werken.
Evident bij het bezoeken van de verschillende
steden en dorpen is dat het steeds moeilijker
wordt in een stad een plaats te vinden voor iets
. als straatteater. In het algemeen kan je zeggen
dat het steeds onmogelijker wordt de straat te
gebruiken voor iets anders dan voor vervoer van
de ene plek naar de andere. De mogelijkheid tot
kommunikatie in welke vorm dan ook is
gedecimeerd door het rijden van het verkeer en
het lawaai dat daarbij wordt geproduceerd. Dan
blijven er nog maar een paar alternatieven over
waarvan het winkelcentrum nog het meest voor
de hand liggende is, omdat daar het minste risico
bestaat ieder moment door een vrachtwagen
overreden te worden.
Wanneer je iets aan een sociale aktie wilt doen
zou dit een mooi voorbeeld zijn: het weer
l~e[baar d.w.z. weer voor kommunikatie
geschikt maken van de openbare straat. Want hoe
wil je dat mensen tot kommunikatie bereid zijn
als daar nergens de gelegenheid toe bestaat?
Dat de verbazing over dingen die zomaar op
straat gebeuren, zoals een stuk straatteater, steeds
minder wordt en zelfs de vraag ernaar steeds toeneemt, toont aan dat deze wil tot kommunikatie
niet slechts bij enkele mensen bestaat. De noodzaak van dit soort gebeurtenissen wordt steeds
groter. Het verschil in appreciatie tussen grote
stad en platteland ligt dan ook niet alleen in een
tolerantere houding van de grote stad, die meer
gewend is aan "vreemde dingen" tegenover de
gesloten gemeenschapsgedachte zoals die nog op
het platte land leeft.
Het is ook zo dat in de grote stad, waar de gemeenschapsgedachte niet meer kan bestaan,
omdat de stad daarvoor te groot is en de informele kommunikatie-mogelijkheid uiterst klein is,
de behoefte, die wordt gevoeld aan een stukje
kommunikatie, vooral in betondorpen, flatwijken
e.d. een verklaring is voer de grotere appreciàtie
voor ontspanning zoals die met straattoneel wordt
gebracht, dan op het platteland, waar die behoefte
nog niet in deze mate bestaat:
Nadat ik vorig jaar geprobeerd heb aan te geven
hoe mensen reageren, welke emotionele
mechaniekjes aan het draaien worden gebracht,
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zal ik nu in het algemeen pogen weer te geven
wie er hoe reageert. Positief wordt gereageerd
door kinderen. Dit is de enige kategorie, waarvoor dat in zijn algemeenheid geldt.
Verdere positieve reakties in de leeftijdskategorie
van 18 tot 80 moeten vooral gezocht worden
bij de middle- en upperclass. De negatieve
reakties zijn aan te treffen bij de pubers en in de
lower-class. Dit gaat natuurlijk nooit voor
honderd procent op. In de arbeidersklasse zijn er
wel, die erg positief reageren , maar dat blijken
dan meestal oudere mensen te zijn, vaak oudSDAP-ers, die nog helemaal in zijn voor het idee
van de klassestrijd. Maar zoveel zijn dat er niet.
Deze opmerkingen gelden alleen voor de
situatie, waarin wij speelden; we richtten ons
immers op een gemêleerd publiek. De reakties
zouden misschien heel anders zijn geweest
wanneer we naar een arbeidersw:ijk waren gegaan
met een speicaal daarvoor bestemd programma.
We zouden daarmee de bewoners het gevoel
geven dat we voor hen waren gekomen. Je zou er
een onderzoek aan kunnen wijden, om te zien
in hoeverre de reakties van mensen uit een
sociaal laag milieu (b.v. uit de Dapperbuurt) verschillend zijn op een programma speciaal voor
de Dapperbuurt en op een programma , dat geënt
is op - en gespeeld wordt in het Vondelpark.
Bij mensen van middelbare leeftijd blijkt een
hevige angst te bestaan voor "modern" toneel.
Niemand van deze mensen kon mij echter
duidelijk maken wat daarmee bedoeld werd.
Tijdens de voorstellingen was het me steeds opgevallen dat het vooral de vrouwen van middelbare leeftijd uit sociaal zwakke milieus waren,
die het agressiefst reageerden. Ik dacht dat dit
waarschijnlijk dan iets typies vrouwelijks was.
Hun echtgenoten hadden misschien wel op
dezelfde manier gereageerd, maar door het feit
dat deze meestal aan het werk zijn als wij optredea, is dit niet te checken.
Van het programma zelf sprak het sprookje van
de Bremer stadsmuzikanten het meeste aan.
Vaak was dat het enige wat men zich nog kon
herinneren van het programma (het was ook
het voorlaatste item). De mensen van middelbare leeftijd herkenden er hun eigen situatie in:
ouderen worden geëlimineerd uit onze maatschappij.
Wanneer je blijkt wil geven van je afkeuring,
dan is het het veiligst om dat met z'n allen t e
doen. Het gevoel van onzekerheid ka11 verdreven
worden door te gaan schreeuwen, om snel op
deze manier medestanders te vinden tegen deze
bedreiging. Want "zoiets vreemds" is een bedreiging. Elke aktie of alles wat als een aktie
gezien wordt, valt buiten de maatschappelijke
orde en is zo per definitie gevaarlijk voor alles
wat in de loop det jaren verworven is~ en
moet op alle mogelijke wijzen bestreden
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worde~L De konsumptie-bourgeoisie vertoont
fascistoiäe trekken als deze zich in zijn
konsumptie bedreigt voelt. Dit alles komt
voort uit een hit1eininterpretieren van de
mensen omdat ze wat ze zi~n niet (kunnen)
herkennen. Het gevoel van bedreiging en de
adekwate reaktie worden n.l. direkt weggehomen wanneer ik met de mensen praat en
hen uitleg, dat het werkteater geen marxistiesleninistiese beweging is, maar een groep
beroepsakteurs, gesubsidieerd door CRM. Het
gebeuren kan nu gedefinieerd worden. Iets
wat gedefinieerd is, is niet meer ongrijpbaar
en de angst en daarmee de agressie verdwijnt
voor een groot gedeelte. Het optreden van de
vaderlandse politie is hier een mooi voorbeeld
van. De tolerantie voor iets onreglementairs
is gemakkelijker op te brengen wanneer je hoort
dat CRM er achter staat.
Het optreden van het Werkteater op straat dit
jaar, was veel brutaler dan vorig jaar. Dit bleef
niet onopgemerkt. De respons was dan ook veel
groter. Waar we vorig jaar afdropen bij boze
marktmeesters of ingrijpende politie, bleven we
nu doorspelen terwijl de politie, door ze aan de
praat te houden, geen kans kreeg om in te
grijpen. De enige keer dat een zeer bot optredende
marktmeester zich niet aan de praat wilde laten
houden en ons kortweg van het terrein wilde
schoppen, weigerden we dit gewoon. Er gebeurde
niets. De brutaliteit waarmee je je vertoont is
niet alleen belangrijk t.o .v. de politie die dan
vaak overbluft is, maar ook om te voorkomen
dat er verwarring ontstaat bij het publiek. Op deze
manier ontstaat er wel het volgende konftikt:
de flair waarmee je jezelf verkoopt, verdraagt
zich moeilijk met de relativiteit die je in acht
moet blijven nemen t.o.v. je werk. Het werkteater
.
anticipeert ook heel erg. Vaak werkt dit erg
goed, maar het kan ook gebeuren, dat men aan-·
gekomen op een plaats om te spelen zo weinig
mensen aantreft dat er een programma uitgedraaid wordt zonder enige konsentratie met
veel fouten en voor een, in de tussentijd samengestroomde, veelkoppige menigte.
Ik ben er intussen achter gekomen dat reaktie
niets anders is dan herkenning. Wordt de uitbeelding op straat herkend, dan is de reaktie
positief; wordt deze niet herkend dan kan je
zeker zijn van een negatieve reaktie. Deze herkenning, het kriterium dus voor positieve of
negatieve reaktie, ligt als aktieve bezigheid bij
alle mensen uit het publiek. Het programma of
de inhoud daarvan heeft in eerste instantie
niets met positieve of negatieve reaktie van
doen. In eerste instantie bestaat er (of niet)
een herkenning van de vorm van het
gebeuren, dus datgene wa t je ziet straatteater
is. Dit neemt de allergrootste plaats in.
De herkenning van de inhoud komt met grote
achterstand op de tweede plaats. Vorig jaar
heb ik ditzelfde ook gesignaleerd en uitvoerig

behandeld. Maar waarom wordt die inhoud zo
moeilijk herkend en blijven er vragen over
bestaan? Omdat deze niet duidelijk of expliciet genoeg is. Zolang het voor elkaar onduidelijk blijft, waarom je überhaupt str.aatteater
doet, hoef je van het publiek niet te verwachten
dat zij het wel weten.
Eigenlijk zou de inhoud van je programma een
antwoord moeten zijn op de vraag, waarom je
straatteater brengt. Je kan als wet aannemen:
de onzekerheid in de groep is evenredig met
de onzekerheid, die hierdoor wordt aangericht
bij het publiek.

Het is moeilijk voor het publiek om het straatteater van het Werkteater als zodanig te herkennen. Er wordt op geen enkele manier beantwoord
aan het "akteursbeeld" dat men heeft, gekonditioneerd als men is. Men ziet een zootje ongeregeld,
dat direkt geiäentificeerd wordt met amateurs,
studenten en andere niet serieus te nemen
groeperingen. (Zet Ko van Dijk en Ank van der
Moer maar eens op straat, dan zal je heel andere
reakties zien).
Herkenning is het enige dat men wil, zowel het
Werkteater als het publiek. Herkenning is ook het
enige, dat tot appreciatie kan leiden, van de kant
van het werkteater en van het publiek.
Aan deze moeilijkheid zou je een heel eind tegemoet
kunnen komen wanneer je jezelf zou aankondigen.
Onaangekondigd spelen heeft een verwarrend
effekt ; op zich zelf helemaal niet erg, maar wees
je bewust van de konsekwenties.
Maar, ook wanneer aan alle voorwaarden voldaan
was om een volledige herkenning te kunnen laten
ontstaan, dwz. wanneer ik het publiek had
uitgelegd, wat voor groep het was die ze zagen,
wat het programma bedoeld had voor te stellen,
en je dus zou denken: er is geen vuiltje aan de
lucht, dan bleef toch de vraag bestaan: wat willen
jullie nou met je publiek? Door op deze manier
op straat te spelen wordt de verwachting gewekt
dat je iets wilt of iets wilt zeggen. Op deze vraag
wordt niet voldoende antwoord gegeven.
De manier van voorbereiden van het programma
kan m.i. hiervoor van belang zijn. Bij de voorbereiding was er gekozen voor het werken in kleine
groepjes waarin ieder zo veel mogelijk zijn eigen
ideeën en gedachten kwijt kon.
Een andere manier van werken zou zijn om vooraf
vanuit ieders verschillende persoonlijke instelling
t.o.v. het fenomeen straatteater tot één gezamenlijk idee te komen, waarom het straatteater
gespeeld gaat worden.
Je maakt het jezelf gemakkelijker, wanneer je
aangekondigd speelt, wanneer je ergens verwacht
wordt en je dan ook weet dat er ü:it s van je
verwacht wordt, waarop je je werk kan fokussen.
Toen er in Utrecht gespeeld moest worden voor
studenten werden we verwacht. Het was zeker

·geen toeval, dat er toen binnen een half uur een
nieuw item bij werd gemaakt, waardoor het programma bij die gelegenheid veel aan duidelijkheid
won. Je maakt het jezelf gemakkelijker door je
op iets of iemand te richten: het Münchenprogramma liet bij geen één toeschouwer vraagtekens achter. Maar zogauw je je niet op een
bepaald iets kan richten (het gehele Nederlandse
volk vind ik niet zo bepaald), moet je vanuit
jezelf wel iets duidelijks te zeggen hebben. Het
viel me op dat de interesse voor het publiek minder
was dan vorig jaar, toen men uit belangstelling of
anderszins zich openstelde voor het publiek.
Nu werd het programma gespeeld waardoor het
volk weer een stukje alternatieve kultuur bijgebracht was en daarmee uit.
In het verslag van vorig jaar schreef ik dat zo'n
onderzoek van het spelen op straat in zijn konsekwenties een faktor kan zijn die bijdraagt tot
sociale verandering.
Dat dÎt niet zo behoeft te zijn, bewees het zomerprojekt van dit jaar, toen aan deze mogelijkheid
werd voorbijgegaan; toen een vriendelijk en
niet kontroversieel programma vriendelijke en
niet kontroversiële reakties teweeg bracht.
Een duidelijker stellingname vooral voor jezelf
en de anderen van de groep kan m.i. bereikt
worden als een gemeenschappelijke motivatie,
zoals hierboven beschreven, voor het doen van
het straatteater, voorafgaat aan de voorbereiding
ervan.
Op de volgende data en plaatsen is het straatteater gespeeld:
dinsdag 8 aug.
Zaandam 2 x
woensdag 9 aug. Den Helder 2 x
donderdag 10 aug. Leiden 2 x
Oegstgeest
dinsdag 15 aug. Osdorp
Badhoevedorp
Aalsmeer
woensd. 16 aug. Vianen
Tiel
donderd.17 aug. Woerden
Gouda
dinsdag 22 aug. Utrecht 2 x
woensd. 23 aug. Amstelveen
Haarlem
Vinkeveen
Alles bij elkaar dus 19 voorstellingen, waarmee
we ca 1900 mensen bereikten, wat neerkomt op
een gemiddeld aantal toeschouwers van ca 100
per keer. Dat is dus eenzelfde aantal als vorig
jaar.
Enkele opmerkingen die je vanuit het publiek
ter ore komen zijn te leuk om onvermeld te
laten. B.v.:
. . . . die is ·van Oebele ...
. .. . die is van Blue Movie ....
Jah, het zijn allemaal van die halve akteurs..
Een oude vrouw, haar hoofd schuddend: '"t is
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toch maar een rare wereld"
Twee oude mannetjes: " dat zijn artiesten....
nee, 't zijn toneelspelers, dat zwarte mokkeltje
daar dat is Shireen Strooker"
" .... waar is de kamera, 't is vast Poets"
. ... 't zijn werkstudenten met vakantie"
Lex de Regt
INTERNE EVALUATIE VAN HET STRAATTEATER
In zijn verslag noteert Lex een aantal kontroverses
in verband met het straatteater, die zeer zeker al
onze aandacht moeten hebben om tot een duidelijke opzet te komen voor een toekomstig
zomerprojekt.
Over de invloed van het straatteaterprojekt binnen
de groep willen we nog het volgende toevoegen:
vooral omdat we duidelijke verschillen zagen met
het straatteater van vorig jaar (zomer '7 l ).

Deze verschillen waren niet zozeer ideologies
van aard, maar lagen meer in het plezier
waarmee we gewerkt hebben. Wat vorig jaar
als dwangmatig gevoeld werd, was nu veel
vanzelfsprekender.
Voor een deel is dat zeker een gevolg van de ervaring, die we vorig jaar hebben opgedaan. We
wisten met meer zekerheid plaats en publiek t e
kiezen. We beperkten het gebied waar we speelden tot N-Holiand en Z-Holland en Utrecht,
speelden gemiddeld 2 à 3 maal per dag, waren minder vermoeid en daardoor overtuigender in de
presentatie.
We namen meer rust en tij d voor evaluatie, ook
tussen de voorstellingen door; het werd
gemakkelijker veranderingen aan te brengen en
elkaar t e bekritiseren. Het werd mogelijk1 du
moment van rol te wisselen, waardoor het
programma aan levendigheid won.
Door een brutalere presentatie dan vorig jaar,
toen we ons sneller lieten intimideren of
gegeneerd waren, wekten we minder verwarring
bij ons publiek. Dit reageerde minder gekonditioneerd dan we het vorig jaar gewend waren.
Hierbij moet in aanmerking worden genomen,
dat teater op straat al veel minder ongewoon is
dan vorig jaar, nu zich ook andere groepen
hiermee bezig houden.
De verantwoordelijkheid voor plaatsbepaling
en dagindeling, die dagelijks wisselde, werden
duidelijker erkend en aktiever uitgevoerd. Het
reizen ervoeren we als iets dat in het projekt
gefütegreerd was.
Wat de werkwijze en vormgeving betreft, namen
we de formule van vorig jaar als uitgangspunt;
sprookjes, akrobatiek en aktualiteit met een
minimum aan middelen op straat te vertonen
binnen een tijdsbestek van ongeveer een half
uur voor een niet bepaald publiek.
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l. We maakten dne kernen, die ieder één
gegeven uitwerkte : een klownsakt met
gebruikmaking van akrobatiek.
reklame en geweld
liedjes
2. De gehele groep werkte aan de aktualiteitenrubriek.
3. We namen twee sprookjes van het vorig jaar
weer in het programma op.

reakties van
buitenstaanders
Het verzoek van Shireen om mijn voornaamste indrukken n.a.v. de voorstelling "Toestanden" in de
psychiatriese inrichting St.Antonius in Leur op t e
schrijven, is niet alleen voor jullie misschien zinvol,
maar het kan ook mij helpen enkele problemen bij
het vormingswerk middels drama helderder te zien.
Vormingswerk... Ik weet dat jullie groep niet uitsluifend vormingswerk als zijn doel ziet, maar vooral
werkwijzen en toneeh'.ormen wil zoeken. Wat het
startmotief voor "Toestanden" geweest is, weet ik
niet, maar het resultaat van het projekt zowel naar
vorm als naar inhoud kan en wil duidelijk een bewustwording en ontwikkeling stimuleren ron de
psychiatriese inrichtingen in Nederland. Het is dus
vormingswerk. De poging is gezien mijn ervaring in
Leur zeker geslaagd en dat is een feit waar we, denkend
aan de malaise van het nederlandse beroepstoneel,
erg blij mee moeten zijn. Jullie funktioneerden!
Toneel als vormingsmiddel wil niet louter informatie
verschaffen , maar streeft naar een attituqebeihvloeding. Pas wanneer de inzichten en nieuwe gegevens
die je versterkt aan je publiek, door hen verwerkt
zijn, kan j e verwachten dat als uitvloeisel van een
veranderde attitude ook hun gedrag zal veranderen.
Daarom zijn naast inhoud en feiten, de werkwijze, de
vorm en de manier waarop j e met je publiek kommuniceert ontzettend belangrijk.
Ik weet dat jullie ook spelvormen zoals kreatief spel
als kommunikatiemiddel onderzoeken. Misschien dat
het simulatiespel voor jullie ook een goede metode
zou zijn. De moeilijkheid bij alle aktiviteiten is, dat
je werk moeilijk te evalueren valt, dat de resultaten
pas op lange termijn aantoonbaar zijn en dat vooral
spelvormen uiters arbeidsintensief zijn.. .
.
Een voorstelling en vooral de kommumkat1e met Je
publiek, die optreedt als je goed funktioneert , is wel
enigszins te beoordelen, wanneer je tenminste estetiese normen zoals "mooi of lelijk gespeeld" thuislaat. Er was in Leur, ondanks het feit dat men zich
geen goed verwachtingsbeeld had kunnen vormen
van wat er zou komen (velen verwachtten een geijkte
voorstelling op het toneel) een gekonsentreerde aan. dacht. Bij de diskussie bleek, hoeveel er herkend was
met name door de chroniese patiënten. Dat is fijn.
Maar de doorwerking, het werkelijke vormingseffekt
kan pas later blijken, al is het feit dat er na jullie
·vertrek zo over doorgepraat _wordt, een hoopvol
tek.en.
Hier kom ik op een onderscheid tussen een vormingsgezelschap en het werkteater. Een vormingsgezelschap zal trachten de doorwerking, de follow up,
zoveel mogelijk te stimuleren en te begeleiden eventueel door speciale krachten (agogiese of sociaal
pedagogiese afdeling). Jullie doen dat (nog? ) amper.
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Ik hoop, dat jullie door eigen ervaring zull~n gaan
inzien, dat dit een zinvolle en logiese zaak is.
Toch is het juist bij dit programma gespeeld voor
volwassenen (en patiënten zijn ook volwassen individuen, dat is een van de tema's van jullie voorstelling) de follow up misschien niet essentieel. Daarom ook zie ik duidelijk zin in vrije voorstellingen
voor geihteresseerde buitenstaanders.
Deze misschien inkonsekwent schijnende konklusie .
heeft te maken met een voor mijzelf niet opgeloste
tweespalt in de metodiek van toneel als vormingsmiddel.
De vraag is: .hoe bereik je een attitude verandering bij
je publiek? Er zijn mijns inziens twee wegen :
a. Je brengt je voorstelling zo feitelijk en droog
mogelijk, met het gevaar dat je slechts dokumentair
theater brengt en louter informatie _verschaft. De
kommunikatie ligt hier voornamelijk op verstandelijk
niveau. De vraag is of bij het publiek de kloof tussen
"weten" en "verwerken van de feiten" wel overbrugd wordt. Deze metode - al dan niet genuanceerd
toegepast - lijkt me aangewezen, wanneer de attitude
die j e wilt veranderen, sterk verbonden is met de
maatschappelijke konstellatie. Follow up is hier
essentieel.
b. Of je geeft onbevreesd voor v.erwarring en versluiering een komplex beeld van de werkelijkheid,
Een beeld dat ook sterk aan emoties appelleert en
dat direkt aanslaat op het niveau van attitudes. Het
weten is nu niet de eerste stap. Deze metode lijkt me
de voorkeur te hebben voor attitude veranderingen,
die sterk in het psychologiese vlak liggen.
(Over deze problematiek vertaalde Gerard Pieterse
een artikel van vier psychologen dat op het kindertheaterkongres 1972 in Berlijn cirkuleerde).
Jullie kozen voor de tweede metode, waarbij een
diskussie pas mogelijk is - nadat men -vooral associatief- de werkelijkheid van de voorstelling ervaren
heeft. Het verplaatsen van jullie diskussie, die oorspronkelijk middenin lag naar het slot van de voorstelling, lijkt me dus een gelukkige gedachte van
jullie.
De komplexe vorm van "Toestanden" gekombineerd
met de verschillende reakties en referentiekaders van
jullie diverse publieken vereisen een groot aanpassingsvermogen bij elke voorstelling. Ik heb de indruk
dat jullie je dat goed realiseren, maar een gefundeerd
oordeel kan natuurlijk alleen gegeven worden door
iemand die veel voorstellingen van jullie ziet.
De door jullie gevonden formule met improvisaties
en de grandiose wijze waarop jullie improviseerden
funktioneerden in Leur optimaal. Ook het opsplitsen
in kleine diskussiegroepen was een goede-oplossing.
Hoewel ik zelf de voorkeur heb om met metode ·a) te
werken heb ik ervaringen als die van h et werkteater
broodn~dig. Zo kan ik bijvoorbeeld d e opmerkingen
die Peter tegen mij maakte over hoe je binnen een
groep de individuele kreativiteit tot zijn recht kan
laten komen en het gevaar van dodelijk theoretiseren
en elkaar Kritiseren kan vermijden, direkt toepassen
bij _mijn werk op de Arnhemse toneelschool. De
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nieuwe studieleider Gerard Pieterse en ik hopen
trouwens het volgend jaar één of meer gesprekken
tussen jullie groep en de school te organiseren.
Ik heb begrepen, dat jullie vermogen om intern je
werk te evalueren sterk is gestegen, daar wil ik graag
nog meer.van weten. Een goed evalueren van werkresultaten is niet alleen voor alle groepen zelf noodzakelijk, het zal ook een beoordeling door de buitenwacht mogelijk maken. Ik vermoed dat jullie net als
Proloog, al ervaren hebben, hoe men met normen
ontleend aan het toneel zoals de grote gezelschappen
dat brengen tot een onjuiste beoordeling komt van je
resultaten. Trouwens die normen dreigen soms
rigoreuser voor nieuwe groepen met een nieuwe en
andere doelstelling te worden gebruikt, dan voor de
grote gezelschappen, voor zover deze al een duidelijke doelstelling en taakstelling formuleren of nastreven.
Ik vind het moeilijk mijn verdere indrukken kort en
duidelijk te formuleren, maar wil jullie wel zeggen,
dat ik erg blij was met het gebeuren in Leur en dat ik
hoop op veel kontakt in de toekomst. Veel groeten
van.

n~~.

Wat het publiek bij de opvoering te zien kreeg was
een grote serie losse scènes, waarvan kennelijk alleen
globaal situatie en handeling vaststonden.
Opmerkelijk was hoe vrij en gemakkelijk de veelal
nog h eel jonge en onervaren acteurs van het Werkteater op zo'n stramien hebben leren v0ortborduren.
Mijns inziens komt de groep dan ook bijzondere
waardering toe omdat we hier nu eens de resultaten
van experimenten zien die niet tot vormeloosheid en
amateurisme hebben geleid, maar juist tot een duidelijke vakmatige beheersing die toch ontspannen
aandoet.
Niet alleen leidt de verworven losheid tot een
opmerkelijk ontspannen en hechte relatie met het
dicht rond het speelvak zittende publiek, maar ook
geven de spelers zelf blijk van een intense betrokkenheid bij de uitgebeelde situaties waar zij immers een
aanzienlijk deel van hun eigen opvattingen en
problemen in h ebben kwijt gekund.
Het zijn vooral deze wegen die het Werkteater
gevonden heeft om de afstand tussen de spelers en
hun eigen teksten te verkleinen (niet voor niets
treden zij in alle scènes onder hun eigen naam op),
die de uitkomst en van hun experimentele periode zo
waardevol maakt. Men kan niet anders dan hopen
. dat de groep definitief subsidie zal krijgen om als een
volwaardig gezelschap te kunnen gaan werken.

Donderdagmorgen half twaalf. Een rustige smalle
winkelstraat in Woerden: wat winkelende vrouwen,
moeders met kinderen, fietsende tieners. Door de
smalle straat loopt een groepje jonge mensen, twee
meisjes in witte overalls, zeven jongens in tuinbroeken. Ze dragen wat kisten, een emmer en een
opgevouwen zeil. .Voor een winkel houden ze halt.
Op de stoep en voor een deel op straat tussen
geparkeerde auto's wordt het zeil uitgespreid, de
kisten staan aan de kant, spelers stellen zich op en
beginnen Jingle Bells te zingen. De show van het
Werkteater is begonnen.
Het Werkteater probeert niet nadrukkelijk een
manier te zoeken om zoveel mogelijk mensen naar de
schouwburgen te krijgen. Wel om met veel mensen in
contact te komen. Het straatteater brengt toneel
letterlijk voor het oprapen, het wordt voor de voeten
van de mensen geworpen, want zonder voorafgaande
aankondiging, is er theater, zijn mensen bezig met
akrobatiek, liedjes, korte scenes. En hoewel de
reacties zeer uiteenlopend kunnen zijn - van 'erg
leuk' tot 'ga liever werken' en 'dat leeft maar van de
biets' - blijven de mensen meestal kijken.
Verwarring.
Dat onaangekondigde optreden levert soms wel wat
moeilijkheden op met de politie, want nietwaar orde
en regelmaat, dus aanvragen van vergunningen, moet
er zijn. Ook in Woerden duiken na een kwartier twee
agenten op. Eerst rijden ze met een auto langs, maar
het publiek verzoekt nadrukkelijk op te hoepelen,
want ze belemmeren het uitzicht. Even later komen
ze te voet terug. De agenten weten er niet goed raad
mee. 'Ik heb dit nog nooit mee gemaakt' en 'Wat
doet de politie in andere plaatsen in zo'n geval'.
Lex de Regt, een socioloog die met d e groep meegaat
en de reacties van het publiek probeert te peilen , legt
het gezag geduldig uit wat er gebeurt. Bent u de
leider? vraagt een van de agenten. "Nee, we hebben
geen leider". Conclusie van het gezag derhalve: 'Dus
jullie rommelen maar een eind weg.'
De goede man begrijpt totaal niet dat zelfs voor een
korte, maar snelle show, de mensen absoluut niet aan
kunnen rommelen, maar heel gedisciplineerd bezig
zijn.
De show bestaat uit acrobatieknummers, liedjes
sarcastische persiflages op de Ster-reklame, verbeelding van sprookjes (Domme Hans en Bremer
Muzikanten), korte scènes over de milieuvervuiiHI&.
over Vietnam ('conflict in een Amerikaanse buurt').
De voorbijgangers in de winkelstraat in Woerden
amuseren zich best. Een man op een fiets blijft
kijken, geeft luid commentaren, zingt mee, maakt
passende begeleidende geluiden. Het is ome Janus,
een loodgieter, plaatselijk zanger van het Italiaanse
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Ïied. Na afloop komt hij naar de spelers toe en zegt
geruststellend dat hij ze echt hardstikke goed vond.
Hij blijkt in zijn jeugd als ideaal te hebben gehad
zanger te worden, maar hij moest 'loodgieteren'.
Waarschijnlijk reageerde hij tijdens de show zo luidruchtig omdat daar iets gebeurde wat hij zelf graag
had willen doen. Na afloop van de show in Woerden
vragen sommigen dan ook wanneer een tweede voorstelling wordt gegeven. Een enkeling vraagt bezorgd
of ze niet met de pet hadden moeten rondgaan. Geen
van beiden zal gebeuren. De groep pakt het zeil weer
op, de kisten worden weer meegenomen en men gaat
terug naar de Volkswagenbus. We gaan naar Gouda.
En in Gouda wordt opnieuw gezocht naar een geschikte plek om te spelen. De keus valt op het begin
van een lange winkel-promenade, afgelsoten voor
verkeer.
Zo trekken de mensen van Het Werkteater de laatste
weken enkele dagen per week het land in om te gaan
spelen. 's Morgens verzamelen zij zich in hun eigen
gebouw aan het Kattegat 10 te Amsterdam. Men
kiest enkele doelen voor die dag, maar pas in de stad
of dorp zelf zoekt men een geschikte plek om te
spelen. Geen verkenningen vooraf dus (laat staan
vergunningen). We gingen mee naar Woe.rden en
Gouda; een derde voorstelling verviel vanwege de
regen .

.uit: Het Parool,
Toon van Severen
Straattoneel: een overval.
Een man komt onopvallend het marktplein op met
een stuk zeil onder de arm, houdt stil op een open
plek. Een tweede komt erbij, tezamen spreiden ze
het zeil uit op de grond . Anderen komen erbij zetten
een paar roodgeverfde kisten, een emmer, nog wat
kleinere spullen neer aan de rand van het doek. Tien
mensen stellen zich op in een kring, nemen een aanloop naar het schone lied 'Jingle Bells', hollen rond,
Een voorstelling is begonnen. Het Volk blijft onthutst, overdonderd staan: weer is de overval perfect
uitgevoerd en geslaagd.
De voorstelling begint pas echt goed met een akrobatennummer, ondersteund door veel uitbundig
"hé-hop" geroep. De leukste marskramer van Osdorp
brult in tegenritme mee. Als h et Werkteater aan zijn
persiflage op de Ster begint, waarin de sex en de
agressie van de reclame tot wanstaltige verhoudingen
zijn opgeblazen, tekent zich een scheiding af in het
publiek: jong en oud gaan een eind mee, wat daartussen zit heeft de neiging fel anti te reageren.
De commentaren zijn dan ook zeer gemengd. "Hé,
psychiater." wordt er geroepen en iemand stelt voor
om te vragen "of ze uit de Bijlmer komen" - wat
kennelijk onvriendelijk bedoeld is. Andère kreten:
"Ik begrijp het niet m eer, ik twijfel af en toe aan
mezelf' - " Nou, die zijn gek, geloof ik, hè" - "En die
meid is nog zwanger ook" - " dit heeft een diepere
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achtergrond, ja, wat dacht je dan? " - Vrouw t egen
haar man: "Goed Hè, en d'r zijn nog meer bekende
mrtiesten bij." - "Nee, dit is het zomertheater" "Nou , kinderen spelen leuker" - "Leuk joh". Bij een
akrobatennummer: Kijk, hij vliegt, hij is zo high als
de pest." - "D'r lopen er meer buiten dan er in". Moed.e r tegen zoontje: " Ben je er al achter waarom
ze het doen? "Het kind schudt nee.
In hoog tempo werken de spelers zich door hun
programma heen, speelse en soms in sprookjes
vervatte nummers over oorlog, ouderwetse opvoedkunde, rassendiscriminatie, het moordende competitiebeginsel in de huidige maatschappij. Met een
gevoelig "Scheiden doet lijden" in een aangepaste
versie, wordt afscheid genomen van het publiek, dat
op zijn beurt met een applaus beloont.

begeleidin·g
YOGA
De yogalessen, die we in het eerste jaar kregen
van mevrouw J .Rijks-Boulogne, werden onder
haar leiding voortgezet. Deze training was vooral
gericht op ontspanning en juist ademgebruik en
voldeed zeer goed in ons druk bezette programma. Gaandeweg namen verschillende van ons de
yoga-oefeningen ook in de individuele training
op. Verder werden de oefeningen dikwijls
gebruikt in de training, direkt voorafgaand aan
onze voorstellingen om ons te ontspannen en
vanuit een gezamenlijke konsentratie te starten.
AKROBATIEK
In de loop van het eerste jaar had de akrobatiek
een duidelijke bijdrage geleverd in het groepsproces en in ons praktiese werk.
The Como-brothers, die de lessen gaven, stimuleerden bij ons alertheid, van je wederzijds
vertrouwen, samenspel tussen onderman en
bovenman, elementen waarvan je leven kan
afhangen.
Omdat dit niet alleen een zaak is van kundigheid
maar ook van instelling, ervoeren we de lessen
als een wezenlijke groepstraining en zetten we
die ook dit jaar voort.
We waren er voortdurend op uit de akrobatiek
in ons werk te integreren. We gebruikten het
vooral daar, waar we een variété- achtig of
klownesk aksent nodig hadden zoals b.v. in
"Allez Hop" van Berio.
De spektakulaire kant ervan kwam vooral naar
voren in akts van het straatteater en het
Olympiese programma in München.
STEMPLAATSING
D e individuele lessen bij zangpedagoge Julia
Colpa zijn voortgezet (één uur per week).
Julia heeft zeer duidelijke resultaten geboekt
met haar metode van stemplaatsing en
ademsteun. De bedoeling is, deze verworvenheden steeds meer te integreren in het stemgebruik in de projekten. Daarbij vindt iedereen
zingen op zich als uiting heel erg fijn .
Julia's lessen (en dat geldt ook voor de lessen
van de Como brothers) zijn in die zin een dankbare aanvulling van ons werkprogramma, dat je
je bij haar kunt overgeven aan iemand die
gericht met je werkt vanuit zijn kundigheid;
dit in tegenstelling tot de rest van ons werk waar
je nu eenmaal alles op eigen houtje moet doen.
Julia is ook nauw betrokken geweest bij het
tot stand komen van het projekt "To You"
met Peter Schat. Zij heeft ons met Peter in
kontakt gebracht en heeft alle voorbereidende
gesprekken en vele werkavonden bijgewoond.

Het is niet gelukt Julia prakties in het projekt
te integreren als pedagoge, omdat onze opzet
aanvankelijk non-verbaal was. Pas in de laatste
week is er weer (geïmproviseerde) tekst in het
projekt gekomen maar toen was. het voor ons en
voor haar niet zinnig haar alsnog in te schakelen.
- Julia heeft met Gerard, Helmert, Hans en Cas
het lied "This is the Army" van Irving Berlin
ingestudeerd voor het straatteaterprogramma.
Verder heeft ze met Daria, Hans, Herman en
Helmert één maal per week aan Mozart's
Zauberflöte gewerkt als oefenmateriaal.
BEGELEIDING DOOR DE SOCIOLOOG
LEX DE REGT.
Toen we regelmatig konfrontaties buifen ons
eigen gebouw begonnen aan te gaan met het
projekt "TOESTANDEN" vroegen we Lex, die
vorig jaar bij het straatteater een onderzoek .
had gedaan naar de reakties van het publiek, ons
weer te begeleiden.
De eerste konfrontatie waarbij hij aanwezig was,
was die op het Triniteitskollege in Haarlem
op 25 februari. S~ndsdien is hij bij alle konfrontaties aanwezig geweest en heeft zo veel mogelijk
gesprekken met het publiek gehad.
Verder heeft hij vaak voorbereidende gesprekken gevoerd, samen met Marja, met de leiding
van de klinieken waar we speelden.
Na onze laatste konfrontatie is hij samen met
Yolande, die door haar zwangere staat niet mee
kon werken aan "Allez Hop" , de klinieken
waar we gespeeld hadden, gaan bezoeken.
Het doel hiervan was om in gesprekken met
het verplegend personeel en de patiënten na te
gaan in hoeverre onze voorstelling doorgewerkt
had.
De bevindingen hiervan zijn ondergebracht in
het verslag over "TOESTANDEN".
Eind april was hij aanwezig bij een gesprek
over de opzet van het straatteater.
Ook bij het werken eraan is hij ~anwezig
geweest. Tijdens het spelen van het straatteater
heeft hij op dezelfde manier als het vorig jaar
met het publiek gepraat en ze vragen gesteld.
Ook hield hij optredende politi.efunktionarissen
aan de praat tot ons programma afgelopen was.
Hij heeft zijn konklusies over het straatteater
in een verslag vastgelegd, dat we gezamenlijk
besproken hebben. (zie verslag)
Lex heeft ook meegewerkt aan ons programma
voor de SPIELSTRASSE van de Olympiese
Spelen in München, dit keer als akteur.
Verder is hij mee geweest naar de VOLKSHOGESCHOOL in Bergen, waar hij deel uitmaakte
van de JAARVERSLAG-kommissie, welke funktie
hij ook daarna is blijven vervullen.
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LEOPOLD VAN RAVESTEYN ALS GROEPSKONSULENT
In aansluiting op het in Bergen ontstane plan om
eert psycholoog te zoeken voor de funktie van
groepskonsulent, werd een kommissie ingesteld
om iemand te zoeken en met (tg' sollicitanten te
praten.
Na verschillende gesprekken hielden we twee
kandidaten over. De keus viel op Leopold van
Ravesteyn met de stem van één lid van de
koriunissie absoluut tegen.
We spraken met Leopold af dat hij minimaal
drie dagen per week bij ons werk aanwezig zou
zijn. We vroegen hem, altijd het werk te onderbreken, wanneer hij dat zinvol achtte.
Daarnaast kon hij een speciale tijd claimen o.m
vanuit zijn vak met ons bezig te zijn.
De kommissie stelde de volgende taakomschrijving op;
a.
ons helpen bij het bewust maken van het
hoe en waarom van spanningen, kortslui~
tingen, misverstanden en vage of onuitgesproken situaties, die zich voordoen in het
werk en daarop een belemmerende invloed
hebben.
b. ons helpen die situaties te analyseren, de
eventuele wetmatigheid erin te leren onderkennen en uiteindelijk ze te leren herkennen op het moment dat ze zich voordoen.
c.
ons helpen zou niet in de eerste plaats betekenen: het oplossen van problemen,
maar ons wijzen op de kleinere, veel vaker
voorkomende en minder herkenbare
momenten van spanning, die de voedingsbodem vormen voor ernstiger konflikten.
Op 18 oktober kwam Leopold op het Kattengat
voor een proefperiode tot 18 december.
Al heel gauw bleek dat de opvattingen van
Leopold over de manier waarop hij met ons zou
moeten werken, verschilden van de onze.
Hij wilde in de eerste plaats een lid van de
groep worden om zich zo te verplaatsen in onze
specifieke problemen. Hij deed daarom mee
met de training en de akrobatieklessen. Wij,
van onze kant, hadden duidelijk gesteld dat hij
als observator buiten het groepsproces moest
staan om in staat te zijn onze interakties te
analyseren.
We hadden ook sterk de indruk dat hij voor een
groot deel geihteresseerd was in de teatrale kant
van o ns werk. Wanneer hij aanwezig was bij één
van de kleine groepjes, sloegen zijn opmerkingen
altijd op de inhoud van de improvisatie, nooit
op onze persoonlijke interakties.
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Rense schakelde Leopold in bij het kommunikatieprojekt. Hij werkte aan enkele oefeningen
met Rense en Cas. Het effekt daarvan was wel
gunstig in zoverre dat iemand die richting gaf
welkom was bij dit projekt, waar niet met een
stimulator gewerkt werd.
Toen het projekt aan de anderen getoond werd,
had Leopold dezelfde funktie en mengde zich
ook in het spel. Door de 9nderlinge gefrustreerde verhouding tussen hem en ons, werd zijn bijdrage nauwelijks geaksepteerd.
Leopold hielp ons ook bij het opstellen van
vragen voor evaluaties en het verwerken daarvan en hierin funktioneerde hij soms wel.
Maar het werd steeds duidelijker dat Leopold,
van nature zeer verlegen, teveelgeihtimideerd
werd door de grote bekken van het Werkteater
en daardoor nietin staat was om van zijn
funktie gebruik te maken en kwesties aan de
orde te stellen.
Als hij iets zei werd er niet naar geluisterd of
er werd doorheen gepraat.
Als we wel luisterden, vonden we dat wij zelf
meer inzicht hadden in kommunikatieve processen dan hij.
We bespraken dit onderling en herhaalden daarna ieder onze visie in zijn bijzijn. We besloten
in overleg met hem, de proefperiode niet te
verlengen. We hebben er in gefaald Leopold de
mogelijkheden te geven om in zijn rol te
funktioneren. Hij van zijn kant heeft mede in
verband met zijn veelvuldige afwezigheid door
ziekte, zijn kansen niet aangegrepen.
Het blijkt dat wij als begeleider iemand nodig
hebben die voor ons een autoriteit is.
BEGELEIDING VAN HERMAN ENGELHARD
EN ADELINE SALOME.
Een ander in Bergen ontstaan plan was, om na
de afsluiting van de eerste projekt serie een
groepstraining van veertien dagen te hebben,
geleid door een buitenstaander.
Er werd een enquête gehouden om te onderzoeken in welke richting de voorkeuren gingen.
Rense wilde de veertien dagen gebruiken om
met elkaar door te brengen op een leuke
manier. Hij stelde een reisje voor (naar Moskou).
Anderen spraken een voorkeur uit voor een ·
training door Ben Yen Yakov van het Open
Theatre. Weer een aantal anderen voelden voor
sensivity training of psychodrama. Yen Ben
Yakov bleek niet te bereiken te zijn, zodat
we ons op het andere idee richtten . Via Jan
Foudraine kwamen we in kontakt met de
amsterdamse psychiater Herman Engelhard.
Deze kwam op 8 december met zijn kollega
Adeline Salomé op het Kattengat voor een
oriënterend gesprek. Om een indruk te geven
van hun manier van werken, vroegen zij ons

een aktuele kwestie·in te brengen. Deze
ochtend was voor iedereen een openbaring.
Doordat we ons konden overgeven aan de
kundigheid van de begeleiders, was het plotseling mogelijk om op een heel andere manier
te praten en naar elkaar te luisteren.
We besloten in overleg met Adeline en Herman
het kontakt voort te zetten.
Om de veertien dagen kwamen ze donderdags
van 10-12 uur.

Het gaat om een training in het bespreekbaar maken
van gevoelens en de volledige uitwisseling hiervan,
ook het kinderachtige, het "slechte': Dit in tegenstelling tot de diskussie die we normaal voeren en
waarin je "konsekwent" en "principieel" moet zijn
en anderen overtuigen van je gelijk.
Eén maal hebben we de techniek van het psychodrama gebruikt en dit was zeer verhelderend.
Het was voor ons interessant de verschillen en
overeenkomsten van het psychodrama met
akteren te zien.
Zowel bij psychodrama als bij het improviseren
in een toneelsituatie maak je gebruik van· de
interaktie met je tegenspeler en van je eigen gevoelens en ervaringen op het akute moment.
Maar bij psychodrama gaat het alleen om het oplossen van persoonlijke problemen; in een
toneelsituatie worden de persoonlijke gegevens
ten dienste gesteld aan het herkenbaar maken
van een fiktieve situatie. (In "Toestanden" hebben
wij het verschil hiertussen zeer klein gemaakt.)
Op de laatste zittingen werd opgemerkt, dat heel
vaak een probleem van iemand niet door hem
zelf in de groep werd gebracht, maar door een
ander: "Ik heb het idee dat hij of zij met iets zit".
Op die manier wordt iemand tot medium gemaakt
van de problemen van de groep.
Het viel op dat het vaak dezelfde mensen betrof.
Shireen had vaak het idee, dat de gesprekken
averechts werkten, omdat spanningen die in de
praktijk allang verwerkt waren weer opgerakeld
werden: "oude koeien uit de sloot halen'', zodat
ze het uitzichtloze gevoel kreeg dat er niets
veranderd was.
Op de laatste zitting evalueerden we.
Iedereen wilde graag doorgaan, behalve Hans die
vond dat we in praktijk niets deden met deze
training en dat het dan geen zin had.
Herman Engelhard zei, ook namens Adeline,
dat het voor hen een interessant eksperiment
was om te werken met een groep die niet, zoals
zij gewend waren, bestaat uit losse individuen
die samen aan hun problemen werken, maar die
met een ander doel daarbuiten bestaat.
Hij vond het ook een prettig idee, dat hij door
voor ons processen te verhelderen, daarmee ook
indirekt aan onze kommunikatie met het publiek
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werkte.
Hij heeft voorstellen gedaan om interakties op
gang te brengen met het publiek bij konfrontaties.
Het is er nog niet van gekomen ·deze uit te .
proberen.
Herman en Adeline hebben beide een konfrontatie
van "Toestanden" bijgewoond.
Adeline heeft ons naar aanleiding daarvan over
haar ervaringen met schizofrene patiënten verteld.

JOOP ADMIRAAL ALS NIEUW LID VAN DE
KOOPERATIEVE VERENIGING.
Tijdens ons verblijf in Bergen hebben we de
kwestie van opname van een eventueel nieuw
lid besproken.
Maar een konkrete aanleiding om iemand te
vragen deed zich niet voor.
Toen het bericht kwam dat toneelgroep Studio
besloten had het werk niet meer voort te
zetten, waren we het er allemaal onmiddellijk
over eens dat we Joop Admiraal moesten vragen
bij ons te komen.
Bij de oprichting van de koöperatie was hij één
van de mensen die we wilden vragen, maar dat
was toen onmogelijk omdat Joop bij Studio
werkte.
Een aantal van ons hebben vroeger al langere
tijd met Joop gewerkt bij een gezelschap. We
wisten dat hij zelf erg graag bij ons wilde
komen. We vonden het bovendien belangrijk,
dat het onderzoek, dat bij Studio aangezet
was, een doorstroming kon vinden in ons werk.
Ook uit sociaal oogpunt leek het ons belangrijk
om Joop werk te kunnen aanbieden.
Het Ministerie van CRM was gevoelig voor onze
argumenten; hun enige probleem was waar ze
het geld van Joops salaris vandaan moesten
halen; er werd een oplossing gevonden die
daarin bestond, dat de kosten voor de helft uit
onze eigen exploitatie zouden worden betaald.
Voor het komende jaar wordt naar een andere
oplossing gestreefd.
Het eerste projekt waar Joop aan meegewerkt
heeft was ons optreden in München op de
Spielstrasse in augustus.

PUBLICITEIT
In ons eerste jaar meden wij zoveel mogelijk iedere
publiciteit. We zagen aan de reakties op andere
experimenten met hoe weinig kennis van zaken
en met hoeveel vooroordelen de pers kan
reageren, en hoe weinig dit in het belang van het
teater en van het publiek is.
Bovendien waren we bang dat de publicitèitsmedia ons een bepaald image zouden opleggen,
terwijl wij zelf onze identiteit nog niet gevonden
hadden. Onze opdracht was een onderzoek te
verrichten. Van dat onderzoek brachten we
wekelijks, maandelijks, per kwartaal en per jaar
verslag uit aan het Ministerie van CRM en een
kleine kring van mensen die door hun werk
direkt bij ons betrokken waren.
Tijdens ons verblijf in Bergen, september '71,
overwogen we of deze houding ten opzichte van
' de nieuwsmedia voortgezet moest worden.
De meesten van ons vonden dat we na een jaar
werken minder kwetsbaar waren, doordat er een
eigen werkwijze, organisatie en mentaliteit was
ontstaan. Het leek ons juist, omdat we gesubsidieerd worden uit gemeenschapsgelden, daarom
ook de gemeenschap een zo eerlijk en uitvoerig
mogelijke informatie te geven. We wilden de
informatie van ons uit laten gaan en die ni~t
noodzakelijkerwijs tot de pers beperken. We
stuurden informatie-bulletins aan alle kranten
in Nederland, aan instituten, verenigingen,
toneelgezelschappen, scholen etc.
Ze werden uitgenodigd om wanneer ze maar
wiläen ons werk bij te wonen. Als zij geihteresseerd waren konden zij het kontakt met ons
kontinueren. Hiervoor maakten wij maandelijks
bulletins met informatie over onze werkzaamheden op het moment en in de toekomst. Tot
onze teleurstelling hebben we noch van toneelzijde noch van de pers hierop veel reaktie
gekregen. Voor het verzorgen van deze bulletins
en de kontakten met de pers werd een
kommissie aangewezen.

KONTAKTEN MET HET MINISTERIE VAN
CRM, DE RAAD VOOR DE KUNST, DE Nv'I',
POLITIEKE PARTIJEN EN ANDEREN.
Zonder dat daar expliciet om gevraagd werd,
hebben wij ook het afgelopen seizoen het
Ministerie van CRM en de Raad voor de Kunst
op de hoogte gehouden van ,onze dagelijkse
aktiviteiten .door middel van het sturen van
weekverslagen, notulen van onze vergaderingen
en werkroosters.
Het is plezierig te merken , dat ze ook gelezen
worden en dat er daardoor heel reëel op allerlei
situaties wordt ingegaan.
Het is ergjammer, dat het persoonlijke kontakt
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zo minimaal is; dat er van CRM niemand en van
de Raad voor de Kunst één of twee keer, twee
of drie mensen langs komen.
Op 13 januari '72 hebben enkelen van ons een
bezoek gebracht aan het Ministerie van CRM
en een gesprek gehad met de. heren H.J .Michaël,
J.Padt en R.W.Bosch naar aanleiding van het
uitkomen van het eerste jaarverslag en het indienen van de begroting '72-'73.
Het was een vrij uitvoerig gesprek, waarbij we
naast veel praktiese punten ook heel zinnig op
inhoudelijke zaken konden ingaan.
In München, tijdens onze aktiviteiten op de
Olympische Spielstrasse hadden we kontakt
met staatssekretaris H.J.Vonhoff.
Wat de Raad voor de Kunst betreft waren we
gealarmeerd over hun advies met betrekking
tot onze subsidie-aanvraag '72-'73.
Het bezoek van de pre-advieskommissie
(vertegenwoordigd door Anty Westerling en
Hans Croiset) was zo kort en de weerslag van
dat bezoek getuigde van zo weinig begrip voor
de andere maatstaven van beoordeling die ons
werk vraagt, dat er wel een felle reaktie op moest
komen. Mede hierdoor is er een frekwent
kontakt gekomen met de z.g.n . .38.2 groepen.
(Sater, Proloog, Mickery, D.A.T., Studio).
We bezochten gezamenlijk een vergadering van
de Raad voor de Kunst en stelden een gezamenlijk manifest op waarin we toelichting gaven op
onze situatie.
Met de 38.2 groepen hebben we in het geheel
vier maal vergaderd.
Gezien bovengenoemde ontwikkeling leek het
ons erg belangrijk dat Shireen zou ingaan op
het verzoek van de N.V.T. om zitting te nemen
in de Afdeling Toneel van de Raad voor de
Kunst, wat ze dan ook heeft gedaan.
Cas vertegenwoordigde ons in de verenigingsraad van de N.V.T. en Herman zat in het bestuur
van deze vereniging.
In samenwerking met de 38.2 groepen hebben
we een gesprek gehad met enkele leden van de
tweede kamerfraktie van de K.V.P. in het
kader van de informatie die we wilden geven
over onze positie in het toneelbestel.
Een gepland gesprek met de P.v.d.A. fraktie kon
helaas niet doorgaan, wel hadden we individueel
kontakt met de heren J.J.Voogd en J.Schaefer.

MOTIVATIE TOT KONTINUERING VAN HET
WERKTEATER IN SEIZOEN '72-'73 EN TOT
SUBSIDIE VERLENING DOOR HET RIJK
We besteedden 14, 15, 16 en 17 december '71
aan de opzet hiervan.
INTERNE BESPREKINGEN
We praatten over de kontinuering van de koöperatieve vereniging "Het Werkteater" u.a. waarbij
een groot aantal persoonlijke, ideologiese en
praktiese onderwerpen aan de orde kwamen.
Onze grootste zorg, bleek al snel, was ons
bestaansrecht tegenover de overheid te motiveren, opdat deze ons, met een absoluut minimum aan financiële middelen, zou blijven
steunen: we hadden immers op dit tijdstip het
onderzoek nog niet met een slotevaluatie afgesloten.
Hieronder :volgt een kort verslag van de gesprekken, die we in de~e dagen hadden en die resulteerden in een verzoek aan de minister om
subsidie voor het seizoen '72-'73 .
Op dinsdag 14 december voerden we in Artis
persoonlijke gesprekken in steeds wisselende
groepjes van twee en we zochten de meest
essentiële punten op, die het gesprek in de volgende dagen zouden moeten bepalen.
De volgende dagen werden groepsgesprekken
gevoerd, geleid door Rien Sprenger.
Alles werd op de geluidsband vastgelegd.
Het bleek dat iedereen in het derde jaar het
werk binnen de koöperatie wilde voortzetten
met dezelfde struktuur en met dezelfde leden.
Elk van ons gaf zijn eigen motivatie.
De voornaamste konklusie was dat zowel persoonlijk als binnen de groep een zeer ingrijpend proces
op gang gebracht was dat we niet in zijn ontwikkeling wilden afbreken.
We zouden dan onszelf. de groep als éénheid en de
maatschappij te kort doen.
De overheid draagt een verantwoordelijkheid in
deze. De struktuur van de groep, de koöperatie,
dwingt tot een persoonlijke bewustwording. Vanuit een persoonlijk bewustzijn ontstaat de relatie
onderling: dat is het groepsproces, dat zich
indirekt naar het publiek manifesteert. Dat
bepaalt onze positie .in de maatschappij. Het inhoud geven aan de positie van de groep t.o. v. de
maatschappij is een taak die nog voor ons ligt.

We hadden onze subsidiegever geschreven dat
'71-'72 ons laatste jaar van onderzoek zou zijn,
en dat we nadien geen faciliteiten meer verwachtten om dit onderzoek te kontinueren,
maar ons zouden beraden op mogelijkheden
onze ervaringen en verworvenheden dienstbaar
te maken.

Nu we tot de konklusie kwamen dat voortzetting van het Werkteater de meeste garantie bood
om ons tweejarig onderzoek werkelijk zin te
geven, rees de vraag: in hoeverre sluiten we ons
onderzoek eind augustus '72 af en welke zijn
de konsekwenties daarvan?
We waren het met elkaar eens dat ons werken
een voortdurend onderzoek betekent zowel ten
opzichte van onszelf als ten opzichte van de
samenleving. Maar je kunt wel een techniese
afsluiting maken, waarbij de balans wordt opgemaakt. Op grond hiervan kun je je taakgerichtheid verscherpen en je maatschappelijke
funktie duidelijk bepalen.
In een gesprek over taakgerichtheid, en maatschappelijk en sociaal bewustzijn, konkludeerden
wij dat er binnen het Werkteater een behoefte
en duidelijke tendens bestaat het publiek datgene
te tonen dat achter de gevestigde werkelijkheid
schuil gaat. Een gebied dat in het maatschappelijke verkeer wordt onderdrukt, gemanipuleerd en
niet bewust wordt gemaakt: de angst, agressie,
erotiek en dromen, in del«ontekst van de lopende
band, de school, het gezin, het huishouden etc.
Bij het werk gaan we niet a priori uit van ieders
betrokkenheid bij een maatschappelijk gegeven
maar proberen die op te sporen , b.v. door
konserten waarin iedereen zijn standpunt, houding en emotionele geladenheid ten aanzien van
een probleem kan duidelijk maken.
Hierbij wordt het vaak manifest, dat er een
verschil is tussen iemands rationele en emotionele
betrokkenheid, dat hij in feite verder denkt dan
·zijn eigen konditioneringen hem toelaten zich te
gedragen.
We leggen in een projekt het aksent op eigen betrokkenheid en aktualiteit, die niet vrijblijvend
kan zijn en die konsekwenties heeft voor ons
dagelijks bestaan.
We proberen het publiek met een problematiek
te konfronteren door middel van onszelf, niet
door middel van wat een schrijver of een
regisseur ons dwingt te zeggen. We willen ons bij
voorkeur richten tot een publiek dat, om wat
voor reden dan ook, niet direkt tot het schouwburgpubliek gerekend kan worden. Het is
mogelijk dat we, al naar gelang de tematiek waar
we ons meebezig houden, ons zullen richten op
publieksgr.Jepen met één maatschappelijke
identiteit, b.v. schoolkinderen, gevangenen,
huisvrouwen, schizofrenen.

AANVRAGE TOT HET VERLENEN VAN DE
SUBSIDIE '72-'73.
Uit de besprekingen resulteerde een koncept voor
een motivatie tot subsidie dat in de kerstvakantie
nader wordt uitgewerkt.
De voornamste punten, waarop we de minister
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attendeerden - als voorlopige resultaten van het
onderzoek - waren de volgende:
1. er heeft zich een sterke homogene groep
ontwikkeld met een organies gegroeide,
eigen en nieuwe struktuur.
2. er heeft zich een groep ontwikkeld, die
waarborgen in zich draagt voor een aktuele
en authentieke uiting in het nederlandse
teater en waarvan in die zin een sterke en
vernieuwende impuls kan uitgaan naar het
teaterleven in de ruimste zin van het woord.
3. er heeft zich een groep ontwikkeld, die een
aanzet gegeven heeft tot een nieuwe
benaderingswijze van het publiek.
4. er heeft zich een groep ontwikkeld, die
haar eigen interne ontwikkeling naar buiten
toe herkenbaar maakt en in die zin, buiten
de maatschappelijke kontekst van het konventionele teater, haar eigen sociale funktie
heeft.
Hier voegden wij aan toe:
HET LIJKT ONS NIET ZINVOL ONZE ERVARINGEN EN VERWORVENHEDEN INDIVIDUEEL IN TE BRENGEN IN DE BESTAANDE
GEZELSCHAPPEN;
WE MENEN DAT DIT EERDER EEN VERSNIPPERING DAN EEN BUNDELING VAN DE
RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK ZAL
BETEKENEN.
Dit subsidieverzoek werd op 28 december aan de
minister verzonden.
In een brief van 31januari1972 werden onze
plannen voor het komend seizoen nader toegelicht.
We lieten deze brief vergezeld gaan van een
nieuwe werknota en begroting.
WERKNOTA
van de Koöperatieve Vereniging "Het Werkteater" u.a.
Welke relatie je ook naar de vorm tussen teater
en publiek (maatschappij) wilt waarmaken,
steeds moet naar onsigevoel de kommunikatie
- het uitwisselen van ervaringen en niet het
voorschfijven daarvan - hierin centraal staan.
Hoewel we technies gezien, zeer verschillende
soorten relaties met het publiek hebben onderzocht en nog onderzoeken, kan je wat wij
daaruit als ons doel distilleerden, als volgt omschrijven:
Het publiek zo veel mogelijk benaderen op
gelijk niveau - zonder afstand - dit zowel prakties als mentaal.
ORGANISATORIES EN ARTISTIEK
FUNKTIONEREN
Als teatergroep willen wij onze samenwerking
te allen tijde verantwoorden t .o.v. elkaar en de
maatschappij.

84

We hebben ons via een groepsproces ontwikkeld
tot een artistiek en organisatories geheel. Dit
stelt ons in staat een funktie te ontwikkelen die,
hoewel divers in zijn verschijningsvormen, één
gezamenlijk uitgangspunt heeft: onze betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in deze tijd,
in deze maatschappij, in onze kultuur.
Wij voelen het als een noodzaak om de verstarring en onderlinge verdrukking, die ook in
ons werkproces (en breder beschouwd: in de
hel· :naatschappij) optreedt, te onderkennen
en op te heffen, opdat ons samenwerkingsverband artistiek en organisatories levend kan
blijven, zonder te worden 'geforceerd'.
Onze wil tot kommunikatie op gelijk niveau met
ons publiek, de kontinu aanwezige en ingebouwde verantwoordingsplicht t.o.v. elkaar en de
anderen ( ! ) de organies gegroeide en gekozen
taak en doel zijn voor ons een garantie voor het
inhoudelijk en prakties funktioneren van onze
groep.
We menen dat ons kollektief in zich een grote
artistieke potentie heeft en die ook kan uitdragen.
PUBLIEKSBENADERING
De groepservaringen en verworvenheden die zich
uiten in een eigen "speelwijze" willen wij, via
onze gezamenlijke opvattingen over taak en
funktie van het teater, uitdragen aan ons
publiek.
Om dit publiek te bereiken zullen wij:
1. ze uitnodigen in ons eigen gebouw.
(in dit kader zullen wij onze ruimte Kattengat
10 te Amsterdam permanent laten funktioneren als t eaterontmoetingsplaats)
2. naar ze toegaan op straat, in kerken, wijkcentra, buurthuizen of vormingscentra, sporthallen, op scholen enz., dit gespreid door het
hele land.
3. deelnemen aan het edukatieve proces b.v.
door:
a. les geven op scholen
b. begeleiden van leerkrachten en vormingsleiders.
c. begeleiden van divers-samengestelde groepen. (Volkshogescholen e.d.)
d. begeleiden van publiek bij onze voorstellingen.
4. Als kollektief optreden voor de televisie.
De werkstukken zullen in samenspraak met
de zuil worden gekozen en uitgewerkt.
5. Uitbrengen van ad-hoc produkties, die ingaan
op initiatieven door anderen genomen, indien
deze overeenstemmen met onze taak en doelstelling.
Al deze aktiviteiten zijn gericht op het vervullen
van een funktie in het gehele land.
DE MIDDELEN die wij zullen gebruiken om
onze taak te v~rvullen '.4ijn :

- de in het kader van het onderzoek opgedane
ervaringen en unieke verworvenheden - die in
het kollektief verband zijn gegroeid - en die de
spelers in staat stellen kreatief te werken met
volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen
kreatie (inhoudelijk en qua vorm)
- zo weinig mogelijk teatrale hulpmiddelen (als
dekors, kostuums e.d.)
- wij gaan er van uit dat, om kreatief te kunnen
blijven, een voortdurende training op verschillende vlakken noodzakelijk blijft.
wij zullen ons trainingspakket dus handhaven ,
en zonodig aanpassen aan te maken projekten.
Gezien het karakter van de punten 2 en 3 zullen
we in deze sektoren zoveel mogelijk gratis optreden. De produktiekosten die deze aktiviteiten
toch zullen meebrengen, zullen we in principe
proberen terug te "verdienen" in de sektoren
vermeld onder 4 en 5.
Het Werkteater.

BEGROTING '72-'73
Op 31 januari 1972 hebben we de begroting voor
het seizoen '72-'73 ingediend.
Gezien een aantal gewijzigde omstandigheden
hebben we aan CRM op 22 september j.1. een herziene begroting gestuurd en hebben we voor een
deel van het te verwachten exploitatietekort een
subsidie-aanvraag ingediend bij de Gemeente
Amsterdam.
De belangrijkste, gewijzigde omstandigheden
zijn:
a.
het lid worden van Joop Admiraal per
1-9-'72 van onze koöperatie .
b. het handhaven van de trainingsaktiviteiten
en de groepsgesprekken o.l.v. de psychiater
H.Engelhard en mevrouw Salomé, psychologe.
·
c.
het aantrekken van een part-time kracht,
Ria van der Woude, om ons te helpen bij
administratieve en organisatoriese werkzaamheden, en het betalen van een vergoeding aan een stagière van de Sociale
Akademie, Leoni Schimmelpenninck.
Bij het opstellen van de begroting hebben we
kontakt gehad met Paul de Roo van de N.V.T.
en Jan Kassies.
We drukken onderstaand d e herziene begroting
af.

BEGROTING WERKTEATER SEIZOEN '72 - '73:
uitgaven:
VASTE LASTEN:

begr.'71 -'72 begr. '72-'73

Salarissen en soc.lasten

248.416,- 322.740,-

Huur gebouw
Gas en water
Elektriciteit
Verwarmingskosten
Onderhoud en inventaris
Verzekeringen
Schoonmaakkosten

19.600,1.200,2.800,6.000,7.000,2.400,7 .500,-

20.580,1.000,1.500,6.000,3.500,3.600,6.000,-

46.500,-

42.180,-

Beroepskosten

35 .000,-

35.000,-

Reis- en verblijfkosten
Autokosten
Re presen ta tie
publikaties/evaluatie
studiemateriaal/dokumentatie
kantoorbenodigdheden
porti
Telefoon
Bankkosten en Interest
Algemene kosten
Onvoorzien

15.000,-

6.000,3.000,-

TOTAAL VASTE LASTEN

1.000,6.000,2.000,4.000,2.000,5.000,1.000,10.000,12.844,·

6.000,1.000,3.000,2.000,3.000,1.000,10.000,2.509,·

58.484,-

37.500,-

363.740,-

437.920,-

VARIABELE LASTEN

70.000,-

TOTAAL UITGAVEN

507.920,-

inkomsten :
Subsidie CRM
Batig saldo '71-'72
GAK uitkeringen
Subsidie Gem.Amsterdam
Extra subsidie CRM ivm
Joop Admiraal
Inkomsten uit konfrontaties

384.000,-

TOTAAL INKOMSTEN

386.000,- 507 .920,-

2.000,-

383.740,. 10.000,10.000,34.180,20.000,50.000,-

85

financieel verslag
De cijfers spreken voor zich en behoeven weinig
toelichting.
Toch willen we enkele kanttekeningen maken.
We streven er bij het maken van de begroting
naar om tot een cijferopstelling te komen die
reëel is. Dus niet te veel en niet te weinig, wel zo
zuinig mogelijk.
Iedere maand is er een Verlies- en Winstrekening
waardoor we allemaal een overzicht krijgen van
wat we konden uitgeven en van wat we hebben
uitgegeven, waardoor er een kollektieve kredietbewaking ontstaat. De financiën zijn voor ons
allemaal een overzichtelijk terrein geworden en
met een zekere routine behandelen we problemen op dit gebied.
Wat is er in het afgelopen jaar precies gebeurd?
Ondanks de normale overschrijding van de salarispost (door trendkorrekties etc. ) hebben we toch
een voordelig saldo van [23. 902,54 en dat vinden
we fijn!
Een deel van dit bedrag mogen we reserveren voor
het seizoen '72- '73, en [ 13. 902,54 storten we
terug op de rekening van CRM.
De oorzaak van het voordelig saldo vormen de
beduidend hogere inkomsten welke we hebben.
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We hebben het afgelopen jaar een aantal projekten gedaan die veel geld opgeleverd hebben
waardoor we andere projekten gratis konden
doen (straatteater, en manifestaties voor aktiegroepen) .
We hebben een tweedehands Fiatbus gekocht,
waarmee we naar de konfrontaties gaan in
plaatsen die dicht bij Amsterdam zijn. Herman,
Peter en Rense hebben een aanvullend rijbewijs
gehaald waardoor ze deze bus kunnen besturen.
Omdat we regelmatig konfrontaties in ons
eigen gebouw hebben hebben we daarvoor een
aantal voorzieningen moeten treffen; we
hebben een blokkensysteem besteld, waar we
een verhoging voor de toeschouwers mee
kunnen maken.
Ook hebben we een Revox-bandrecorder
gekocht. Evenals vorig jaar heeft Jan van den
Berg uit Soest ons op een voortreffelijke manier
bij de boekhouding geassisteerd.
We hebben iedere maand financiële verslagen
gestuurd naar het ministerie van CRM, naar de
Accountantsdienst en aan d e leden van de
afdeling toneel van de Raad voor de Kunst.

seizoen 1971-1972

BALANS "HET WERKTEATER"
001
002
004
010
0
070
080

Kas
N.C.B.
Kruisposten
Debiteuren
Vooruit bet.kosten
Te verrekenen BTW
Transport middelen

3.402,81
42.209,43
47,42
5.146,3.848,16
1.764,92
9.366,08

003
020
040
060
07 5

N.C.B. gar. rek.
Crediteuren
Reserve '72-'73
Saldo subs. '70-'7 l
Te betalen BTW
Voordelig saldo

65.784,82

5.000,35.683,47
10.000,82,18
1.116,63
13.902,54

65.784,82

Specificatie balansposten:
25,22,42
47,42

004

Kruisposten

Onjuiste betaling Nieuwe Linie
Idem H.v.Leuven

010

Debiteuren

H.v.Leuven, huurgarantie
N.O.S.

5.000,146,5.146,-

041

Vooruit betaalde kosten

Huur september 1972
Pensioenpremie t/m 31-12-'72

1.814,73
2.033,43
3.848 ,16

080

Transportmiddelen

Citroën HY
Fiat 238 B

6.880,2.486,08
9.266,08

020

Crediteuren

G.A.K.
Ontvanger der belastingen
N.V.T.
Fa. H.Kok
R.l.B.
Evo
Fa. F.de la Haye
l.B.M.
G.E.B.
P.T.T.
Schotten & Mattijsen
H.v.d.Berg
Rogym
Drukkerij Federatie

7.931,46
11.248,48
145,49
2.553,16
410;10,5.000,94,52
180,200,2.500,1.022,12
588,24
3.800,35.683,47
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Verlies- en Winstrekening over het seizoen 1971 /72
lasten:

begroting

boekhouding

184.800,51.000,235.800,-

201.327,89
56.541,32
257.869,21

110
110.1

Salarissen
Pensioenen en Soc. verzek.

2

210
220
221
222
230
240
250

Huur
Gas en water
Electriciteit
Verwarming
Onderhoud gebouw en inventaris
Verzekeringen
Schoonmaakkosten

19.200,1.020,1.500,5.820,7.020,2.040,6.000,42.600,-

21.057 ,67
281,52
764,16
3.883,01
7.468 ,23
1.888,41
3.424,24
38.767,24

3

310
320
330
331
340

Beroepskosten
Investeringen projekten
Honoraria training en onderzoek
Idem toepassing training en onderzoek
Manifestaties naar buiten

5.004,5.004,17.520,17.520,12.540,57.588,-

6.153,44
4.368,37
17.446,99
8.794,30
12.382,83
49.145,93

4

410
411
412
420
430
440
441
442
443
444
445
460

Reis- en verblijfkosten
Autokosten
Representatiekosten
Publikaties
Studiemateriaal en dokumentatie
Kantoorbenodigdheden
Porti
Telefoon
Bankkosten
Interest
Algemene kosten
Onvoorzien

15.000,3.000,996,6.000,2.000,2'.004,1.500,2.028,498,498,9.996,6.492,50.012,-

11.164,22
4.289,27
838,61
5.872,08
1.763,46
1.984,56
2.395 ,20
2.381,82
40,50
753,76
9.419,27
4. 148 ,11
45 .050,86

386.000,-

390.833,24

Sub-totaal

10.000,13.902,54

Reservering t.g.v. seizoen '72-'73
Voordelig saldo naar balans
TOTAAL

386.000,-

414.735,78

Subsidie Ministerie CRM
Opbrengsten uit zaalverhuur
Overige opbrengsten

384.000,-,2.000,-

384.000,215 ,30.520,78

TOTAAL

386.000,-

414.735 ,78

baten:
050
910
920
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verklarende woordenlijst
Driemanschap:
Dit is een om de twee weken wisselende kommissie
die belast is met het regelen van de organisatoriese
en administratieve kanten van het werk.
Hans Man in 't Velèl zit altijd in het driemanschap
als koördinator.
Evaluatie:
Bespreking achteraf van een werkperiode of projekt, waarbij verschillende aspekten, zoals de gevolgde werkmethode, de onderlinge relaties in de
groep, de individuele ontwikkeling van iedereen
en het uiteindelijke resultaat worden geanalyseerd.
Ook voorstellingen worden geëvalueerd, waarbij
het verloop en het kontakt met het publiek besproken worden.
Individuele training:
iedere werkdag wordt begonnen met een training
van ieder afzonderlijk van een half uur. Ieder
kiest een vorm van training die hem het beste
ligt of die hij wil onderzoeken.
Soms werken we in groepjes aan een bepaalde
training, bv. konditietraining, yoga, of een
training in het direkt omzetten van impulsen in
het lichaam.
Konfronta tie:
Het laten zien van een projekt aan een publiek
met eventueel een gedachtenwisseling met het
publiek erover.
Konsert:
In ons eerste jaar hadden we iedere twee maanden een reeks konserten. De term kamt van
Grotowski. De bedoeling is dat ieder alleen zich
voorbereid op iets wat hij aan de anderen laat
zien en waaruit persoonlijke attitude blijkt. Je
kon b.v. iets laten zien dat je erg bezig hield,
je fotoalbum meenemen, over je jeugd vertellen,
iets doen wat je altijd al graag had willen doen,
een liedje, een dans, een monoloog, uiting geven
aan een bepaalde problematiek ten opzichte van
de groep etc. De bedoeling was strikt informatie
te geven over jezelf aan elkaar.
Later hebben we de konserten vaak gebruikt als
we aan een nieuw projekt begonnen. De opdracht
was dan je eigen direkte reaktie op het onderwerp
te laten zien. Het materiaal kon eventueel later
worden gebruikt in het projekt, maar dit was
niet het uitgangspunt.
Roloefening: (Toestanden)
De oefening heeft te maken met het rollenspel zo-

als dat bij psychodrama gebruikt wordt. De
akteurs nemen een rol aan maar reageren tegelijk
vanuit hun eigen persoonlijke impulsen, met als
doel om het "geval" wat centraal staat contouren
te geven. Het gaat erom de mechanismen duidelijk
te maken in de reaktiepatronen en dit niet in één
reeële situatie, maar in associatief verspringende
·
situaties.
Door de reakties van de omgeving wordt het de
centrale figuur mogelijk gemaakt zijn innerlijke
wereld duidelijk te maken; de fünktie van de
akteurs die de omgeving vertegenwoordigen is
een dienende.
Statement:
Mededeling van een bepaalde houding 'of gevoel ten
opzichte van iets, vanuit een bepaald karakter
gedacht.
Stimulator:
Iemand die gekozen wordt door de groep om de
verantwoordelijkheid voor een projekt op te dragen.
De stimulator stimuleert het kreative proces bij de
anderen door het regelen van trainingen, het doen
van oefeningen, het geven van opdrachten en
suggesties. Hij houdt zich bezig met de kreatieve
processen van de akteurs afzonderlijk en helpt hen
daarbij. Hij houdt overzicht van het materiaal en
probeert daar een lijn in aan te brengen. Hij zorgt
voor het praktiese verloop van het werk door het
maken van werkroosters. Hij kan op alle gebied
assistentie vragen en eventueel zijn funktie overgeven.
Het verschil met een regisseur is dat die meestal van
te voren een koncept klaar heeft: zijn specifieke
opvatting van het stuk. De stimulator is behulpzaam bij het ontwikkelen van een gezamenlijke
visie.
Projekt: ·
Werkstuk met een bepaald doel.
Dit kan een incidentele voorstelling zijn, een deelname aan een aktie, een werkperiode met andere
mensen zijn, het maken van een jaarverslag enz.
Tom Blokdijk:
Tom heeft ons eerste jaar begeleid en gerapporteerd
in opdracht van de Raad voor de Kunst. Zijn
rapport is uitgegeven door de Boekman Stichting
in de serie de Voetzoekers.
Rien Sprenger:
De agoog Rien Sprenger heeft ons het eerste jaar
begeleid als groepsconsulent.

89

Germaine Greer:
Schrijfster van The female eunuch.
Erich Fromm:
Schrijver van o.a. Liefhebben, een kunst, een kunde,
De gezonde samenleving, De zelfstandige mens, De
angst voor de vrijheid (uitgave Bijleveld, Utrecht).
Ronald Laing:
Schrijver van o.a. Toestanden, Het verdeelde zelf,
Gezin en Waanzin, Strategie van de ervaring, Het
zelf en de anderen. (Uitgave Boom, Meppel.)
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slot kon kusies
organisatie
In onze eerste werknota stelden we, dat binnen onze
koöperatie ieders inbreng en participatie even groot zouden zijn en er geen delegatie van verantwoordelijkheden
zou bestaan. Daaraan h ebben we ons gehouden. Wél
hebben we gaandeweg een meer gestruktureerde taakverdeling ingevqerd met tijdelijk karakter. Zo hebben
we na 3 maanden het driemanschap ingevoerd (zoals
beschreven in '365 werkdagen van het werkteater' ),
wat ook nu nog steeds op dezelfde manier funktioneert.
Dit jaar hebben we een paar kommissies ingesteld , die
na een vastgestelde tijd van samenstelling worden veranderd, en die elk op hun terrein beleidsvoorbereidend
werk doen. De beslissingsbevoegdheid ligt steeds bij
de plenaire vergadering die wekelijks wordt gehouden.
enkele kommissies: 'de verhuurkommissie'
'de kommissie aanvragen'
'de publiciteitskommissie'
'de jaarverslagkommissie'
'de onderhoudskommissie' enz.
Ten aanzien van administratieve werkzaamheden
hebben we naast onze driemanschappen op tweeërlei
manier hulp van buiten aangetrokken.
a) Jan van den Berg voor wat betreft de verwerking
van de strikt financiële aangelegenheden zoals de
berekening van de salarissen en de sociale lasten, en
voor de uitwerking van de maandelijkse winst- en
verliesrekening en de balans.
De kleine, dagelijkse financiële handelingen worden
verricht via de 'kleine kas' die periodiek wordt
gehouden door één van ons. ·
De kredietbewaring berust bij driemanschap en
plenaire vergadering.
b) Ria van der Woude als part-time kanto.o rkracht voor
telefoon, typewerk e.a.
Daarnaast h ebben we, op kleine dagelijkse opruimbeurten na, het onderhoud van het gebouw uitbesteed aan
werkstudenten (dit om overbelasting van onze leden
tegen te gaan).
Er hoeft waarschijnlijk niet op gewezen te worden
hoeveel deze werkzaamheden, naast onze kreatieve
arbeid, van ons vergen. Het zijn stuk voor stuk arbeidsintensieve bezigheden. Dat is een nadeel. Maar aangezien een groep als het Werkteater het van de betrokkenheid van zijn leden moet hebben, is het vooralsnog
een essentieel onderdeel van het werk. We moeten wél
erkennen dat kontinuering vàn het leiderloosheidsprincipe ons in deze sektor heel wat meer moeite kost
dan in het 'werk'.

werkwijze
De koöperatieve struktuur van het Werkteater impliceert
een grote verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid
bij alle aspekten van het werk.
Omdat alle specialismen over boord zijn gezet ontstaan
vorm en inho ud uit datgene, wat in de groep leeft en
worden zij niet gedikteerd door één persoon (zoals schrijver of regisseur).
Omdat het Werkteater op deze manier haar eigen 'stukken'
maakt, kan men spreken van een authentieke en aktuele
uiting in het nederlands toneel.
Het gebruik van een minimum aan middelen verhoogt
deze mobiliteit (geen gesleep met dékors, belichting et c.)
en drukt de uitgaven.
Op straat, in scholen, léerken, buurthuizen bij akties,
werkweken, vormingskursussen, in Paradiso etc. speelden wij voor mensen , die de schouwburg nauwelijks of
nooit bezoeken.
Ons uitgangspunt daarbij was het publiek zo veel mogelijk gratis te bedienen.
Het hierdoor ontstane tekort dekten wij door inkomsten
uit andere projekten (televisie, Holland Festival, film),
waarbij de honoraria direkt ten goede kwamen aan de
exploitatie rekening van de koöperatie.
Ten overstaan van het publiek hebben wij ons erop
gericht de interne p_rocessen naar buiten te brengen.
Dat wil zeggen dat wij het publiek enerzijds inzicht
gaven in de ontstaansfase van de projekten en involveerden in de werkproblematiek. Anderszijds verwerkten
wij ons groepservaren (omtrent demokratisering, afschaffen van funkties, gezamenlijke beslissing enz.) in de
projekten, die vooral gericht waren op een doorbreken
van konditioneringen en waardeb epalingen, die de
maatschappij (het gezelschap) dikteert, en waardoor
mensen van zichzelf vervreemden.
Bij het maken van projekten hebben we steeds gezocht
naar een werkwijze die voor ieder individueel, voor de
groep als geheel, en voor het resultaat de meeste
kansen bood.
Eerste jaar:
Werken in de hele groep zonder een stimulator
Iedere dag nam een ander de verantwoordelijkheid
voor het werk en de trainingen.
Het bleek dat we ons onszelf overspoelden met
ervaringen en ideeën, maar omdat er van enige kontinuiteit geen sprake was konden we niet tot een konkreet
resultaat komen.
Positief was dat we elkaars ervaringen en werkwijzen
leerden kennen.
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Werken in de. hele groep met een driemanschap
(Lucifer).
Dit funktioneerde beter, maar het driemanschap ontkrachtte zichzelf doordat niemand de leiding ten opzichte
ván de ander wilde nemen. Dit werkte verwarrend op
de groep. Het bleek geen duidelijke werlçwij~e.
Werk~n

in twee groepen zonder stimulator
Dit furiktioneerde goed door het simpele feit dat een
klein aantal mensen minder verwarrend werkt op
elkaar. (~~a:çheidsprojekt en Pelleas en Melisande).
Proje~.ten

van de hele groep, gebonden aan een
met stimulator
( v. Parad1so afleveringen en Allez-Hop).
Het bleek stimulerend te werken ons een tijdslimiet op
te leggen. Het feit dat binnen een bepaalde tijd iets af
moest zijn en dat je je tot één persoon kon richten
maakte-dat we prakties en konkreet werkten.

ti~dslimiet,

Konserten, individueel werken
Dit waren op zichzelf staande en uitstekende ~rva
ringen, waarvoor iedereen zich met een volledigheid
inzette die we vaak misten bij het werk in de gehele
groep.
Deze werkwijzen hebben we aan het eind van het
eerste jaar geanalyseerd en geëvalueerd.
Naar aanleiding hiervan hebben we een plan opgesteld voor het tweede jaar, waar we ons aan hebben
geflouden.
tweede jaar:
Kleine' )?rojekten in kleine groepen mét of zonder
stimulator
Dit werkte uitstekend. Jammer was achteraf dat we de
resultaten niet in één geheel konden overbrengen,
· hetgeen in opzet ook niet de bedoeling was.
(zie 'kleine projekten').
Grote prgjekten mét stimulátor in twee groepen
(Ganzenborden, het Verjaardagsfeest).
Dit werkte goed. We konkludeerden dat de stimulator
je hielp één lijn door te zetten en je minder makkelijk
verzandt in een teveel aan gegeven~.
Dit geldt met name voor Pinter. Bij Ganzenborden
werd de funktie van stimulator opgeheven.
Hèt werken. van de"fîele groep aan één pi:ojekt met
een stimulator
(Toestanden).
Omdat we een goede ervaring hadden met het werken
in de 'kleine projekten' heeft de stimulator deze
werkwijze opnieuw gebruikt.
De stimulator gaf opdrachten om uit te werken in
kleine groepjes. De gegevens kwamen steeds terug in
de hele groep. Hierdoor bleven èn de kontinui'teit, èn
de lijn, èn de persoonlijke inbreng en authenticiteit
zo optimaal mogelijk.
Deze werkwijze resulteert in een projekt dat al naar
gelang de ervaringen met het publiek steeds
gewijzigd kan worden en nooit een definitieve vorm
aanneemt.
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Deze werkwijze is voor ons nog steeds de meest
bevredigende en maakt dat de verschillen die er tussen
ons bestaan niet genivelleerd worden maar gebruikt
worden.
Ten overvloede moet misschien gezegd worden dat
een stimulator niets te maken heeft met een regisseur
in de konventionele zin.
Het is een tijdelijke funktie en geen beroep.

groe.psontwikkel_ing
EENHEID EN VERSCHIL
Vroeger dachten we: we moeten één zijn - dus gelijk.
Nu weten we, dat we geleerd hebben onze verschillen optimaal te gebruiken. Zodat de individuen niet ondergaan
in de groep maar daarentegen een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen.
Een projekt ontstaat niet door onze onderlinge verschillen
glad te strijken, maar komt juist dankzij deze verschillen
tot stand. Zo kan ieder individu zijn eigen inzicht ten
aanzien van de vorm vertalen en het projekt gestalte
geven door middel van zijn persoonlijke ervaringen. Dit
garandeert de levendigheid en voorkomt starheid en
dogmatisme.
De groep is afhankelijk van het individu. Hoe zelfstandiger het individu is, des te groter is de zeggingskracht van
de groep. Aan de basis hiervan ligt natuurlijk onze wens
om een groep te zijn.
HET KOLLEKTIEF
Dat de stelling dat een groep zonder leider niet kan bestaan
onjuist is, hebben wij bewezen.
Daarvoor is een pijnlijk dekonditioneringsproces nodig
geweest. We hebben veel fouten gemaakt - van het aanvankelijk uitschakelen van het individuele tot het moordende 'voor alles verantwoordelijk zijn', hetgeen vooral
in het eerste jaar veel energie heeft opgeslokt.
Maar een gaandeweg groter wordende zelfstandigheid van
het individu maakte het kollektief funktioneren, dat
eerst alleen maar een gedachte was, daadwerkelijk
mogelijk.
DE GROEPSBEGELEIDING
In het zoeken naar een eigen teatertaal heeft 'groepsvorming' onze voortdurende aandacht gehad.
Om ons steeds te re~liseren in welke fase dit proces
verkeerde, lieten wij ons door deskundigen begeleiden
(zie Begeleiding).
Het bespreekbaar maken en doorlichten van het werk en
ieders houding daartegenover in relatie tot elkaar,
behoedden ons voor verstarring en het worden van een
artificiële eenheid.

individuele
ontwikkeling
Het belangrijkste punt in mijn ontwikkeling is dat ik
niet meer weet wat ik hier.op moet schrijven.
HELMERT

Ik kan nu eerlijk zeggen dat ik niet zo precies wist wat er
zou gaan gebeuren toen ik ja zei, op het verzoek om deel
uit te komen maken van de e.v. Het Werkteater.
Ik kende een paar mensen, had tot dan organisatories
werk gedaan bij de Schouwburg H.aarlem, toneelschuur,
Theater Klank en Beeld, en wist alleen dat er een aantal
goeie mensen waren met wie ik iets wilde gaan doen.
Wat de Koöperatieve gedachte in praktijk inhield heb ik
direkt aan den lijve ondervonden en ondervind dat nog
steeds. Natuurlijk was ik gevraagd vanwege een organisatoriese achtergrond maar toen we direkt in het begin
besloten dat we in koöperatief verband zouden gaan werken en dus allemaal alles zouden gaan doen, betekende dit,
dat we wederzijds (en met wederzijds bedoel ik alleen
maar: ik van de praktiese kant en elf mensen van de toneelspelerskant) in gebieden moesten treden die we tot dan
aan specialisten over lieten.
Het werd voor mij dus een dubbel boeiend experiment.
Wat is er precies gebeurt, wat is er met mij gebeurd ? Ja
natuurlijk zoveel dat ik er wel een boek over zou kunnen
schrijven terwijl ik maar beperkte ruimte heb in dit
jaarverslag.
Het belangrijkste is dat je heel andere gebieden bij jezelf
ontdekt , dat je veel kreatiever bent, dat je dingen vanuit
een totaal ander gezichtspunt gaat benaderen.
. Je ontdekt dat je deskundigheid niet meer zo belangrijk
is, dat het op een andere manier wordt geplaatst, dat het
gespreid wordt, dat anderen er inzicht in krijgen, het
hanteren.
Je entdekt dat je kunt funktioneren dankzij de ander, dat
je geholpen wordt, dat er vertrouwen is.
En dat allemaal omdat een proces zich heeft kunnen ontwikkelen; omdat andere mensen vertrouwen in ons
stellen, omdat we het willen, omdat we er hard mee
bezig zijn, omdat we door moeilijke periodes heen gaan.
Aan de andere kant is er ook het temperen, geduld hebben,
inhouden, het bang zijn tijd te kort te hebben, dat alles
te langzaam gaat.
Het is vaak slopend, vermoeiend.
Maar het is voor mij belangrijk.
Belangrijk om dié dingen die om ons heen niet goed gaan
te laten zien, duidelijk te maken, om er iets aan te doen.
En de verandering bij mij is dan dat ik er moeilijker
over kan schrijven _of spreken dan het te laten zien.
HANS

/

En hier dan, Broeders en Zusters, mijn Getuigenis :
Sinds ik bij het Werkteater ben, is mijn Leven Veranderd.
BiJ een 'gewoon' soort werkkring bestaat er nog een
scheiding tussen 'werk' en 'privéleven'. Dit verschil is bij
ons heel klein geworden. Heç werk, de relaties binnen de
groep, je problemen met relaties buiten de groep - het is
één onontwarbare kluwen geworden, waarvan je niet weet
welke draad waar begint.
Ben ik vaak zo ongelukkig door het werk in de groep. of zou ik dat in andere omstandigheden net zo zijn? Ik
denk dat de problemen die ik heb in ieder geval toegespitst
zijn door het verblijf in de groep. Ik denk dat dit voor de
anderen ook geldt. Vaak denk ik dat deze groep een
soort doorgangshuis naar het gekkenhuis is en dat heeft
voor mij dan een negatieve klank, maar dat kun je ook
positief zien.
In ieder geval vind ik het vresel~k m.oeilijk om te leven
en te werken met de anderen binnen de groep. Dat heb
ik ook wel daar buiten maar hier wordt je er met je ·
neus op gedrukt.
Wat ons werk betreft, heb ik in die twee jaar ontzettend
veel ervaringen opgedaan . Ik heb nu pas een deel van mijn
kreativiteit kunnen aanboren, waaraan ik op de Toneelschool en bij het gezelschap waar ik was, niet eens kon ·
tippen. Het is een grote ontdekking geweest dat spelen
leuk kan zijn, dat je het voor je.lol kunt doen. En een
Grote Last is van mijn schouders gevallen, namelijk de
ambitie (goed willen zijn, de beste willen zijn, preqlièrekoortsen etc.) We hebben dingen gedaan die op het
eerste gezicht .zo knullig en· nergens op slaand waren dat
er niets meer te pretenderen viel .en zo raak je daar van
af. Doordat je niet alleen verantwoordelijk bent voor
akteren, maar ook voor trainingen, stimuleren, koördinatie, scenario's maken en zo, heb je veel meer training
in en kijk op wat met het vak (kommunikatie en de
ekspressie daarvan) te maken heeft. \\:'aardoor ik meer .
zelfvertrouwen heb gekr~gen. Zodat ik bv. nu les geef
aan de oriënteringskursus van de Teaterschool, wat ik erg
fijn en belangrijk werk vind.
Erg belangrijk voor ons werk is de aard van het kontakt
met het pUbliek. Je ziet ze binnenkomen, als je speelt
richt je je duidelijk tot ze, na afloop praat je met iemand.
Doordat wij en het publiek zo dicht bij elkaar zijn
houdt de relatie iets intiems; ik heb het gevoel dat ik als
persoon, via mijn spel, de mensen mededel.ingen doe waar
ik zelf verantwoording voor heb (ook omdat je je eigen ·
tekst gebruikt).
·
Vooral in 'Toestanden' is het ons gelukt werkelijk samen
iets te maken, waarbij je iedere keer op even intense
manier betrokken bent bij wat er gebeurt, en je heel duidelijk voelt dat je geboeid wordt door wat de anderen
doen - je bent zeer afhankelijk van elkaar.
Samenvattend, Broeders en Zusters~ kan ik zeggen dat
twee jaar Werkteater misschien meer Hel is dan Hemel,
maar dat er in ieder geval wel wat Gebeurt. En waar Leven
is, is Hoop. Wáar Leven is kunnen anderen ook iets
Beleven. Dit was, Broeders en Zusters, mijn zo niet met
hartebloed dan toch zonder veel nadenken neé.rgeschreven
getuigenis.
·
CAS
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groep ontwikkeld van 'ellende' tot 'onbekend wonder'.
Cas
- van ik-kramp naar twijfel
Hans - van mol naar goochelaar
Marja - van mokken naar blijmoedige bemoeizucht
Gerard - van inktpot naar speeltuin
·
Herman-van spijker naar bal
Rense - van boek naar sprong
Hel!Ilert-van J.tjing naar dingen van de dag
Daria - van aalbes naar klapbes
Shireen- van bloem naar bloem
Yolande-van spiegel naar 'jaargetijde'
Peter - van werker naar helper
PETER

Wie was ik toen wij aan het Werkteater begonnen?
Een toneelmaniak die samen met andere toneelmaniakken
van één·enkele boeiende, en van heel veel kale reizen
was thuisgekomen. Om even te gaan zitten ... samen
met anderen die dat ook wilden. Nu ja, van zitten is
weinig gekomen.
Alle dingen die ik op een rijtje had staan heb ik
ingeruild voor de wonderlijke ontdekking dat het ook
voor mij mogelijk is om te gaan spelen als een kind, zonder rationalisme, ja dat dat zelfs de voorwaarde is om al
je voelen en denken en weten aan bod te kunnen laten
komen.
We hebben in deze twee jaren geen herscholing tot
betere akteurs doorgemaakt; we hebben ons spelend
vermogen herontdekt, van daaruit wordt het weer
mogelijk vóór en mét anderen te spelen - om het ze ook
te laten herontdekken.
Dat om dit bereiken een vrij pijnlijk en langdurig
proces nodig is zal duidelijk zijn. Er was je immers geleerd, niet alleen als meerderjarige, maar ook als akteur,
je 'volwassen' te gedragen wat de onhebbelijke eigenschap heeft (tenminste in onze maatschappij) weinig
kreatief te zijn.
Ik heb weer ontdekt wat het betekent iets te vertonen
wat álles met jezelf te maken heeft. We zijn een
gebied ingegaan waar speler en persoon in mekaar
grijpen - en hebben daarvoor een uitdrukkingsvorm gevonden die voor ieder invoel- (invul-)baar is. Ik heb bv.
bij onze konfrontaties van 'Toestanden' niet zozeer
het gevoel onze 'voorstelling' te spelen dan wel iedere
aanwezige de gelegenheid te bieden zijn 'eigen' voorstelling te beleven.
Dat is voor mij het grote resultaat van die 2 jaren
onderzoek: dat het getoonde niet meer het opgesierde,
mooi verpakte eindresultaat is wat- kunst heet, maar
een levend gebeuren wat door ieder aanwezig individu
(zowel speler als toeschouwer) wordt afgemaakt.
HERMAN

Toen ik 17 jaar was, verliet ik mijn ouderlijk huis om te
gaan werken in Engeland. Ik herinner me dat ik op de
boot stond en in de verte mijn ouders op de· kade zag
staan die naar me zwaaiden. Na een tijdje merkte ik dat
ik mijn jas had uitgedaan en er mee stond te zwaaien,
uitbundig van vreugde. Ik had me nog nöoit zo opgelucht
gevoeld.
Deze ervaring is ongeveer te vergelijken met mijn situatie
binnen het Werkteater. Niet dat ik nu iedere dag van
vreugde sta te zwaaien, maar wél dat je uit afhankelijkheidsstrukturen komt (gezin-school-werk) en dat dat
plotseling allemaal wegvalt.
Je mag nu alles zelf, je bent verantwoordelijk, je kunt
jezelf strukturen en beperkingen opleggen, maar dat is
een groot verschil met als het aan jou wordt opgelegd.
Daardoor merk je dat je verandert en blijft veranderen,
dat je voortdurend in beweging bent.
Je komt natuurlijk in grote moeilijkheden. Er zijn geen
zekerheden, je kan nergens op terugvallen, je kan niemand
de schuld geven. Maar dat garandeert ook dat je niet één
mens bent, je bent niet één bepaalde marja, je zit niet
in één rolpatroon vast.
Je bent niet bepaald in één ding.
In een afhankelijke situatie moet ik mijn jas aanhouden
of ik het nu warm heb of koud. In een onafhankelijke
situatie heb ik mijn jas uit als ik het warm heb en trek ik
hem gewoon weer aan als ik het koud heb. En er is
niemand die me dat verbied.
Aangezien ik niet kan schrijven is dit een behoorlijk
kreupele manier om me uit te drukken, maar het benadert het meest wat ik voel.
MARJA

Hans

Ze verstaan me nooit
als ik wat zeg lult iedereen er doorheen daar ga ik gewoon wat aan doen!

Gerard

0 hou me vast - ik verdrink - help.
kijk mij nou - ik drijf
Hé boerelul, zou je niet uitkijken ik zwem hier

Daria

Een pen - een wit stuk papier 1 recht - 1 averecht Daria, kom je mee buiten spelen ?

Yolande Grotowski Marx Decroux
Alles heeft een kleur Ik zie ik zie wat jij niet ziet en 't is ...
wat is 't nou ?
Rense

Woorden werden zinnen
zinnen hoofdstukken
een touw vol knopen
nu zijn we bezig die knopen eruit te halen.
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Marja:

Kijk me aan - Moet je een klap?
Ik kan keihar~ zijn, hoor! Pas op stil maar.
Kom maar hier Ik ben ook bang ...

Sien

Ik begrijp 't niet Ik dacht alles is mogelijk
én nu blijkt opeens dat er niets mogelijk is.
of zou het een kwestie van rustig wachten
zijn - je niet opwinden - niet forceren niet doordrammen ....
ja, ja - bijna 0 wat heerlijk, ik kan bijna alles
zeggen tegen de anderen, tegen mezelf over mezelf - ik was nog nooit zo gelukkig.

Peter

Van eenzame doe 't zelver -via laat ik maar
niks merken. tot samen of helemaal niet.

Herman

Ze staan op m'n tenen
Ze drukken me plat
en ze merken 't niet eens .. . .
Er is een andere manier
om te dansen, kijk maar.

Helmert Is er nou weer vergadering - gisteren ook
al - oh nee, dat was vorige week praten praten - ik word gek- pardon.
werd gek. - nu mag ik werken
Cas

Theater - licht - décor
prachtige kostuums - heel gestyleerd
wat een stem - jezelf zijn - kaal,
in een kale ruimte
zou dat kunnen ?

SHIREEN
Je ontwikkeling in relatie tot anderen is voor mij zo'n
langzaam en ondoorzichtig proces, dat ik niet zo goed weet
wat ik moet toetsen en waaraan;
Je hoopt natuurlijk beter, gelukkiger, zekerder, verstandiger
en noem maar op te worden. Je wordt tenslotte ook ouder
en daar moet iets tegenover staan.
Als ik nu denk aan het jaar dat we,begonnen dan weet ik
wel, dat ik met een aantal opvattingen en ideeën over
teater maken was geladen op grond van datgene wat ik
daarin gevonden had. Dat wilde ik toen gerealiseerd en
bevestigd zien. Het lastige daarbij was meteen al dat ik met
andere mensen, gedachtes, ideeën te maken kreeg. Ik
voelde in die eerste tijd veel verzet en hardnekkigheid bij
mezelf en bij de anderen. Omdat we niet wisten tot wat
en waarheen het zoeken en werken zou leiden, waardoor
het vaak oeverloos leek, trachtte ik mijn eksistentie
bevestigd te zien in 'oordelen over'. Maar het houvast
daarin was te gering en ik voelde vaak de behoefte om dan
maar weer terug te willen vallen op dingen waarvan ik
dacht 'die kan ik'. Toch kon ik dit konservatisme stilaan
laten varen, mijn angst - die zorgvuldig was ingebouwd
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in opvattingen, ideeën en oordelen, - nam af. Ik hoefde
mijn bestaansrecht binnen de groep minder te bevechten
kwam meer tot. mezelf en voelde dat het mogelijk werd '
een duidelijker beroep te doen op mijn authenticiteit. Er
kwam meer plaats voor mijn eigen binnenwereld en
sensitiviteit.
In de loop van het tweede jaar had ik het gevoel, dat alle
ruimte voor mijzelf in het werken gekreëerd was. Dat
maakte me toch weer achterdochtig.
Ik dacht: 'hoe kijken de anderen naar me? Hebben ze hun
oordeel over mij gevormd en ben ik nu bezig daaraan te
beantwoorden in een groot aantal variaties?
Stel dat ik daardoor geen enkele mening over mijzelf
teleur? ·~Maar het blijkt dan toch.dat je nooit helemaal
stilstaat. Een groep is een prisma waarin je jezelf op
alle mogelijke manieren weerspiegelt ziet. En die reflekties
veranderen steeds met jou en met de anderen.
REN SE

Ik voel me beter dan een jaar geleden.
Loop niet meer achter mezelf aan
achter politieke leuzen aan
achter een regisseur aan
daarom ben ik blij dat het Werkteater er nog steeds is.
GERARD

Mijn situatie in het Werkteater is eigenlijk wel uniek.
Ik heb het gevoel van de achterkant af tegen alles en ieder. een aan te kijken, terwijl ieder ander het van de voorkant
ziet, wat aan de andere kant wel ontzettend leuk is.
Maar wat achter je zit zie je niet zo gauw, dus voel ik me
soms alléén kantoorinventaris; omdat ik dan nergens echt
deel aan heb.
Toen ik hier kwam werken begreep ik er niets meer van,
hoe alles kon gaan zoals het ging, juist doordat ik iedereen beter leerde kennen. Maar de oplossing is gewoon alles
op je af te laten komen zoals het komt, dan gaat het vanzelf (begrijpen is er toch niet bij).
Dat is precies zo met de vergaderingen. In het begin waren
het hopeloos verwarrende evenementen waar ik geen touw
aan vast kon knopen. Deze vergaderingen moest ik
notuleren. Nu weet ik wel zo'n beetje wat zin of onzin is,
maar in het begin schreef ik alleen dingen op die nou net
niet in de notulen moesten.
Het fijnste is natuurlijk als er ongewone dingen gebeuren
zoals het spelen op de olympische spelen in München,
dan wordt de groep echt een groep en vind ik het een
groot feest.
Ik zou hele vellen vol kunnen schrijven over alle kleine,
gekke en unieke dingen die hier gebeuren, die voor mij
juist erg belangrijk zijn, want dat maakt het leuke van de
werksituatie hier. Ik vind het trouwens vaak geen werk
maar een soort hobby waar ik de hele dag mee bezig ben.
RIA (part-time kantoormedewerkster).

c,

Voordat ik bij het Werkteater kwam, had ik in het gezelschap waar ik werkte en zelfs een beetje op de Toneelschool, het gevoel dat ik aan enorme verwachtingen moest
voldoen, ambitie behoorde te hebben en moest beantwoorden aan een al bestaand beeld, aan opvattingen over
teater die de mijne niet waren. Het verlamde me alleen
maar, ik wist dat het mijn weg niet kon wezen.
Nu heb ik vaak het ontspannen gevoel dat ik mag zijn zo
als ik ben, hetgeen niet betekent dat ik daarmee tevreden
ben, maar wel dat je eigen "wereld" de enige basis kan
zijn, van waaruit je herkenbaar werkt.
Binnen onze struktuur weet je dat als je ergens geen vrede
mee hebt, jij de enige bent die daar iets aan moet veranderen. De anderen kunnen je helpen, door aandacht te ·
hebben of door juist tegen je in te gaan. Dat dit niet zonder
problemen is, zal hoop ik voor te stellen zijn. Leven en
werken zijn voor mij in het Werkteater één ding geworden
als je niet oppast is er geen tijd over om persoonlijke
kontakten erbuiten te onderhouden.
Eén week lijkt vaak een maand, er gaat zoveel in, om en
door me heen, dat ik vaak op één dag het hele scala van
gevoelens, van diep treurig tot heel blij, doormaak. Ik voel
het Werkteater als een voortdurend 'gevecht' dat ik ti ch
niet zou willen missen.
Persoonlijke problemen in je leven, je werk, je kontakt
met de anderen spitsen zich toe, je wordt gedwongen ze te
duiden, te uiten en te integreren inje werk. Het Werkteater doet een appèl op alle facetten van je persoonlijkheid, je wordt sterk gekonfronteerd met je eigen karakterstruktuur tegenover die van de anderen. Je moet proberen
zo direkt en eerlijk mogelijk te zijn en je eigen "fouten"
en "kinderachtigheden" te onderkennen. Je probeert te
leven met de verschillen die er tussen ons bestaan, je gaat
ze erg waarderen, ook het feit dat ze er zijn, maar tegelijkertijd probeer je zelf niet weer opnieuw te gaan beant- .
woorden aan een idee dat de groep van je gevormd heeft,
aan nieuwe stereotiepen, en wil je zelf geen vooroordelen
en waardeoordelen t .o.v. anderen hebben.
In de praktijk ondervind je aan den lijve hoe moeilijk dit
is. In het Werkteater heb ik geleerd direkter en zelfstandiger te worden, meer zelfvertrouwen te hebben.
Ik weet nu dat als ik de dingen prakties aanga, me intuilief
laat leiden door mijn impulsen en pas in tweede instantie
diep ga nadenken met potlood en papier, ik aktiever
en persoonlijker werk, dan wanneer ik mijn neiging volg_
alles van te voren te willen begrijpen en te overzien.
Een grote ervaring is voor mij het kontakt met het
publiek. Je weet dat, met wat je nu bent en met wat je nu
interesseert, door je spel en je eigen teksten, jezelf
verantwoordelijk bent ten overstaan het publiek.
Je ziet de mensen, ze kunnen jou wat vragen en jij hun.
Als we spelen voel ik duidelijk dat we in de groep samen
zijn, dat je vaak echt niet weet wat er zal gebe~ren, maar
dat je op elkaar kunt vertrouwen. Je weet dat Je
afhankelijk bent van het kontakt dat je met elkaar hebt .
op het moment zelf.

Belangrijk was te ontdekken, dat ik weinig aan m'n verworvenheden had en erg last van mijn opvattingen.
Het is goed, door het samen werken aan allerl~i zaken .
steeds weer met mezelf gekonfronteerd te worden.
Doordat ik zo over me zelf en anderen .leerde, ontdekte
ik dat er een moment kan komen, waarop alles van zelf
gaat. Dan vallen spelen en zijn samen en dan is iets laten
zien een erg plezierige. ervaring.
Voor de ontwikkeling van de groep en die van mijzelf, is
'Toestanden' heel erg belangrijk geweest. Het bracht ons
dicht bij ons zelf, bij elkaar en bij een publiek, maar het
had nooit kunnen ontstaan zonder alles wat we daarvoor
hadden meegemaakt.
Het maken van zo'n produkt, al of niet produktgericht,
ervaar ik altijd wel weer als een uitputtende nachtmerrie,
steeds maar opnieuw zo moe.t en knoeien, zonder zeker te
zijn van wat je vinden zult. Alles heeft steeds andere regels,
ook het jezelf naar iets toe manipuleren.
Het doen van zo maar iets - ineens, voor mensen in het
kader van b.v. Rode Stip, KLM, is, als het lukt, echt een
openbaring. Als het niet lukt, trouwens ook. Dat het ons
bijna altijd lukte is echt een wonder. Dat het mij overkwam, komt door de groep want in mijn eentje zou ik het
niet in m'n kop halen.
wat trouwens wel ?
ik kwam in het bos twee wegen tegen
op de ene weg liep ik zelf
en op de andere de andere elf.
en dat is het verschil.
YOLANDE

DARJA
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