2 jaar werkteater 1972-1974
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jaarverslagen 1972-74
redaktie :

marjan hofland - mar ja ko k - herman vinck

foto's

maria aust ria - robert colette - pieter fleury els va n der kooi - wim riemens gooike van slooten (omslag) rosemarijn van der sluis - herman vinck

lay- out

wil siebeling

druk

federatie va n kunstenaarsverenig ingen

voorwoord
Dit dubbele jaarverslag ( over de jaren 1972/73 en 73/74) is de neerslag van nog eens twee jaar
onderzoek. Officieel was aan het begin van het seizoen 72/ 73 het "praktische onderzoek" afgesloten. We hebben inmiddels echter ontdekt, dat teater ten allen tijde onderzoek blijft.
We stelden onszelf de volgende taak: de verworvenheden van de twee jarige onderzoeksperiode
verder uitbouwen en ze daadwerkelijk in de praktijk te laten funktioneren. Er werd van buitenaf trouwens steeds meer beroep op ons gedaan. Zouden we erin slagen om ook op initiatief
van derden de relatie tussen onszelf en ons publiek zinvol en levend te houden?
Omdat vooral ons publiek dat moet beoordelen, is dit verslag zoveel mogelijk geschreven door
niet-Werkteater-leden. Op plaatsen waar dat niet lukte, omdat opdrachten niet op tijd waren
vervuld, zijn stukken van onszelf ingevoegd.
In tegenstelling tot vorige jaren deze keer minder feitelijke beschrijving van elk projekt. Zo'n

projekt verandert n.l. voortdurend in wisselwerking met het publiek. Dit is een logisch gevolg
van de werkwijze van het Werkteater: zelfs na jaren ontwikkelt zich geen definitief eindprodukt.
Waar woorden vaak niet volledig zijn, maakt toneel soms in een flits dingen duidelijk en herkenbaar.
Niet alleen de keuze van de scènes, maar ook het vervolg op een voorstelling verschilt per publiek.
Voor een verbaal begaafd publiek wordt een diskussie over het algemeen niet als erg zinvol ervaren,
omdat dan de indruk, die de voorstelling zelf maakte, vaak door woorden weer gerelativeerd en
verzwakt wordt.
Daarom is een gedetaileerde verbale beschrijving van één voorstelling een slechts zeer
gedeeltelijke weerslag van een projekt. Ditmaal is gekozen voor een sterk visueel gerichte
rapportage.

voorstellingen 72 -73
1972
4 t / m 9 sept Evaluatieweek
8 oktober
Angolaaktie D'Haag
13 oktober
Kattegat - A'dam

Angola-akt
't is maar een Meisje
(werkavond)
't is maar een Meisje
Kattegat - A'dam
18 oktober
(werkavond
't is maar een Meisj e
Kattegat - A'dam
20 oktober
(werkavond)
30/31 oktober NOS-studio opname 't is maar een Meisj e
(we rkavond)
Toestanden
8 november
Toestanden
10 november Kattegat - A' dam
Verkiezings-akt
14 november Zaandam
15 november Toneelschool A'hem Toestanden
17 november Kattegat - A' dam
Toe standen
21 november Ak. Sch. Kunst. Gent Toestanden
22 november Ak. Sch. Kunst. Gent Toestanden
23 november De Voorslag Z'dam y e rkeizings-akt
't is maar een Meisje
24 november Kattegat - A' dam
27 november Dam + Beursplein+
Verkeizings-akt
Passage C&A
kinders pee lmiddag
29 november Katte gat - A' dam
't is maar een meisje
1 december Kattegat - A'dam
(werkochtend+publiek)
't is maar een Meisje
1 december Kattegat - A' dam
Ango la-akt
7 december T. H. Delft
Toestanden
8 decembe r Kattegat - A' dam
9 decembe r Toeneelsch. H'lem
't is maar een Meisje
11 december Pal. Sch. K. Brussel Toestanden
13 december Soc. Ak. Princeoord
Toestanden
Breda
15 december Kattegat - A'dam
't is m aar een Meisj e

1973
9 januari
12 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
30 januari
31 januari
2 februari
9 februari
13 februari
13 februari
14 februari
16 februari .
20 februari
21 februari
23 februari
27 februari

N- wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Kattegat - A'dam
Toestanden
N~wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Kattegat- A'dam (NKV) Ond. Raad-projekt
Eindhoven
Toestanden
Kattegat - A'dam
't is maar een Meisje
N-wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Universiteit Leuven Toestanden
Psych. Inr. Bierbeek Toestanden
Kattegat - A'dam
Toestanden
N-wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Diacon. huis Naarden Toestanden
Kattegat - A'dam
't is maar een Meisje
Kattegat - A'dam
Toestanden
"Vel. land"Ederveen Toestanden
NCRV te levisie
't is maar een Meisje
N-wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Kattegat - A'dam
't is maar een Meisje
Soc. Ak. Eindhoven
Toestanden
N-wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Kattegat - A'dam
Toestanden
" Drugs en &lcohol"
Rotterdam
Toestanden
28 februari N -wijkerhout KLM
Ond. Raad-projekt
Kattegat
2 maart
't is maar een Meisje
N -wijke rhout KLM
Ond. Raad-projekt
6 maart
Kattegat - A'dam
Toestanden
9 maart
uitz . Allez-Hop ·
9 maart
NOS televisie
(zie 71-72)
16 maart
Kattegat - A' dam
't is maar een Meisje
Kattegat - A' dam
Toestanden
23 maart
Ond. Raad-projekt
N-wijkerhout KLM
27 maart
1

28 maart
30 maart
4 april
5 april
6 april

5 april
10 april
13
17
18
20
24

april
april
april
april
april

25 april
27 april
1 mei
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
8 mei
9

mei

11 mei
15 mei
16 mei
18 mei
22 mei
25 mei

10 juli.
11 juli
12 juli
13 juli
18 juli.
19 juli
20 juli
24 juU
25 juli
26 juli
27 juli
31 juli
1 augustus
2 aU[.!StuS
3 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus

2

Kattegat -A'dam
Mi~daad werkavond
9 september
Kattegat - A' dam
Toestanden
9 · s~ptember
Kattegat - A' dam
Misdaad werka vond
11 september
üonge balie/ Coornhert-liga)
13 september
Kattegat - A' dam
werksessie + publiek
13 september
Psych.dagcentrum
Buitenve ldert
Toestanden
14 september
Med. Fakult. G. U.
A' dam
Toestanden
3 oktober
jeugdgevangenis
Misdaad
De Korridor Z' land (N-B)
5 oktober
10 oktober
Kattegat - A' dam
Toestanden
10 oktober
Kattegat - A'dam
Misdaad werkavond
12 oktober
Amstelland-S'poort Toestanden
16 oktober
Kattegat - A' dam
Toestanden
"Zon en Schild"
Amersfoort
Toestanden
19 oktober
23 oktober
Kattegat - A' dam ·
Misdaad werkavond
Kattegat - A' dam
24 oktober
Med. Kom. Vietnam Toestanden
A' dam -straatoptreden
26 oktober
Dam
Chili-akt (4 maal)
30 oktober
"Vogelenzang"
1 .november
Bennebroek
Toestanden
2 november
Kattegat -A'dam
Misdaad werkavond
6 november
Binnenpl. VU A'dam Chili-akt
Kattegat - A'dam
Misdaad le voorstelling
Toestanden
9 november
St. Bavo N-wijkerh.
13 november
gevangenis NieuwVosseveld Vught
Misdaad
14 november
Kattegat - A' dam
Misdaad
N -wijkerhout
19 november
Ond. Raad -proj ekt
Psych. dagcentrum
21 november
Buitenveldert
23 november
Toestanden
Kattegat - A' dam
Misdaad
26 november
Rijnland Santpoort
Toestanden
Kattegat - Ar dam
Toestanden
27 november

Oude Markt
Oude straat
t / o V. V. V. kant.
Kerkplein
Dorselplein
Rodetorenplein
St. Jansplein
Markt hoek Veerstr.
. Iarkt
Markt
Alvarez laan
Grote markt
Damplein
Grote markt
Dam
Erasmusparkweg
Buiks lotermeerpl.
Grotemarkt
Markt
Munsterplein.
Vrijthof
Brink
Markt
voor de Tamboer
Thorbeckeplein
Winke !promenade
Stads brink

Enkhuizen
Hoorn
Kampen
Soest
Almelo
Borne
Zwolle
Waalwijk
Helmond
Tiel
Uden
Terneuzen
Goes
Vlissingen/ Middelburg
Hulst
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Venlo
Roermond
Maastricht
Sittard
Assen
Meppel
Hoogeveen
Aphen a/d Rijn
's-Hertogenbosch
utrecht
Wageningen

30 november
2 december
2 december
6 december

7 december
13 december
13 december
14 december
14 december
18 december
19 december
21 december

Oslo-N:oorwegen
Hj1$vikodden .-Oslo
Sandvika bij Oslo
Oslo-Noorwegen
Hj1$vikodden -Oslo
Hj1$vikodden -Oslo

straatteaterprogran
Toestanden
straatteaterprogran
straatteaterprogran
speciaal Oslo progr
(improvisaties)
speciaal Oslo progr
(improvisaties)

Uithof-utrecht
(studium generale)
't is maar een Meis
Kattegat -A'dam
Misdaad werkavond
Dorpshuis Vinkeveen straatteaterprogran
Dorpshuis Vinkeveen straatteaterprogran
Kattegat -A'dam
Misdaad werkavond
ziekenh. Bloemendaal
Loosduinen
Toestanden
Kattegat - A'dam
Toestanden
St. Joseph ziekenh.
Eindhoven
Toestanden
Sticht. Maatsch. Dienst
verl. Middelburg
verh. G. Gerritsen
Kattegat - A' dam
Misdaad
Erasmusuniv. R'dam Toestanden
Trefcentrum Tilburg Misdaad
Kattegat - A'dam
Misdaad
Casa Academica
Amsterdam
Toestanden
Kattegat - A' dam
Toestanden
Kriminologies inst.
R. U. - ut recht
Misdaad
Kreatum Utrecht
Toestanden
Kattegat - A' dam
Misdaad
Kreatum Utrecht
Misdaad
Kattegat -A'dam
Toestanden
Kath. Soc. Ak.
Markendaal
Misdaad
Ned. Herv. Ziekenh.
Zon en Schild A'foort Misdaad
Sancta Maria
Noordwijkerhout
Toestanden
Kattegat - A' dani
Misdaad
Huis v. · Bewaring
Amsterdam
Misdaad
Misdaad
Huis v. Bewaring
Amsterdam
(Engelse voorstellin
Sticht. Cult. Centr.
Staargeb. Maastricht Misdaad
Kattegat - A'dain
Toestanden
Lagere school Soest Brillen en Beugels
Schalkererf H' lem
Toestanden
Erasmusuniv. R' dam Misdaad
Kattegat - A' dam
Misdaad
Katte gat - A' dam
Avond rood (kleine p:
Kattegat - A'dam
Brillen en Beugels
Kattegat - A'dam
Toestanden

9 mei
10 mei
werken
met
leerlingen
Fioretti-coll.
Lisse
10 januari
14 mei
(150)
15 mei
Misdaad
Kattegat - A' dam
11 januari
17 roei
Misdaad
Kattegat
A'dam
16 januari
20 mei
Toestanden
Vrije Univ. A'dam
17 januari
21 mei
Toestanden
Kattegat - A' dam
18" januari
21 mei
Toestanden
Leusden
22 januari
22 roei
Toestanden
Loosduinen
23 januari
24 mei
Misdaad
Kattegat
A'dam
25 januari
25 mei
Toestanden
Utrecht
29 januari
27 mei
Misdaad
Haarlem
31 januari
29 mei
Toestanden
Kattegat
A'dam
1 februari
11 juli
Brillen en Beugels
4 februari Nes a/d Amstel
11 juli
Toestanden
5 februari Nijmegen
11 juli
.Toestanden
6 februari Kattegat - N dam
12 juli
Brillen en Beugels
7 februari Haarlem
12 juli
Misdaad
8 februari Kattegat - A'dam
12 juli
Misdaad
12 februari Utrecht
12 juli
Misdaad
13 februari Kattegat - A' dam
13 juli
Toestanden
15 februari Kattegat - A' dam
13 juli
Misdaad
19 februari Zutphen
13 juli
Misdaad
19 februari Zutphen
13 juli
Misdaad
20 februari Rotterdam
18 juli
Misdaad
21 februari Oosterhout
18 juli
Misdaad
22 februari Kattegat - A'dam
18 juli
Toestanden
26 februari Utrecht
18 juli
Toestanden
26 februari Utrecht
19 juli
Misdaad
27 februari Beverwij k
19 juli
Toestanden
Kattegat - A' dam
1 in aart
19 juli
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
5 maart
19 juli
Toestanden
Lisse
6 maart
20 juli
Misdaad
Kattegat - A'dam
8 maart
20 juli
Toestanden
Leuven
11 maart
20 juli
Misdaad
Leuven
12 maart
20 juli
Toestanden
Leuven
12 maart
24 juli
Brillen en Beugels
Bussum
14 maart
24 juli
Toestanden
Kattegat - A'dam
15 maart
24 juli
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
19 maart
24 juli
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
20 maart
25 juli
Avond
rood
werkochtend
Kattegat - A'dam
21 maart
25 juli
Misdaad
Haarlem
21 maart
25 juli
Misdaad
Kattegat - A'dam
22 maart
25 juli
Toestanden
Kattegat - A'dam
26 maart
26 juli
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
27 maart
26 juli
Misdaad
Beekbergen
29 maart
26 juli
Toestanden
Kattegat - A'dam
29 maart
1 augustus
Misdaad
Kattegat - A'dam
2 april
1 augustus
Misdaad
Apeldoorn
3 april
1 augustus
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
4 april
1 augustus
Misdaad
Kattegat - A'dam
5 april
2 augustus
Brille n en Beugels
Haarlem
7 april
2 augustus
Toestanden
Kattegat - A'dam
6 april
2 augustus
Avondrood werkavond
;.~attegat - A' dam
9 april
augustus
2
Avondrood werkavond
Kattegat - A'dam
10 april
3 augustus
Toestand en
Kattegat - A'dam
12 april
3 augustus
Misdaad
Kattegat - A' dam
19 april
augustus
3
Brillen en Beugels
21 april
Kattegat - A'dam
augustus
3
Misdaad
Kattegat - A' dam
23 april
8 augustus
Toestanden
Groningen
24 april
8 augustus
Toestanden
Kattegat - A'dam
26 april
8 augustus
Misdaad
Nijmegen
29 april
8 augustus
Misdaad
Nijmegen
29 april
9 augustus
Toestanden
1 mei
Ede
9 augustus
Avondrood
Kattegat - A' dam
3 mei
9 augustus
straatteater
Bonn (:Duitsl.)
4 mei
9 augustus
straatteater
Bonn
4 mei
10 augustus
straatteater
5 mei
Bonn
10 augustus
straatteater
Bonn
5 mei
10 augustus
Misdaad
Amersfoort
7 mei
10 augustus
1974

Vught
Kattegat - A'dam
Apeldoorn
Zeist
Kattegat - A'dam
Maasland
Santpoort
Santpoort
Amsterdam
Kattegat - A'dam
Amsterdam
Maasland
Wassenaar
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Vlissingen
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
.G roningen

Misdaad
Avondrood
Toestanden
Brillen en Beugels
Avondrood
Brillen en Beugels
Toestanden
Toestanden
Het feest voor Nico
Toestanden
Het feest voor Nico
Brillen en Beugels
Toestanden
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beuge Is
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico·
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voo t' Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verras singsakts
3

15 augustus
15 augustus
15 augustus
16 augustus
16 augustus
16 augustus
17 augustus
17 augustus
17 augustus
22 augustus
22 augustus
22 augustus
22 augustus
23 augustus
23 augustus

,

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Turnhout (B)
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout

Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels

De akkommodatie op het Kattegat
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23
23
24
24
24
24
28
28
28
29
29
30
30
31
31

augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus
augustus

Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Turnhout
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Circus Boem
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Verrassi:1gsakts
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico
Verrassingsakts
Het feest voor Nico
Het feest voor Nico
Het feest voor Nico
Brillen en Beugels
Het feest voor Nico

subsidieaanvraag
De Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk,
Ministerie van CRM,
van Steenvoordelaan,
RIJSWIJK (Z-H).

Mijnheer de Minister,
Wij zijn amper begonnen met het seizoen
73 - 74 en s chrijven nu deze brief, waarin wij
u verzoeken ons voor het seizoen 74 - 75 een
subsidie te verlenen ad. f 519. 000, -.
Reagerend op Uw brief van 20 juli jl. delen wij
U mee, dat het onderzoek dat wij de eerste
twee jaar van ons bestaan gedaan hebben,
organisatories en artistiek een basis heeft
gelegd voor een nieuw soort toneelvoorziening,
waarnaar, naar ons gebleken is, een grote
vraag bestaat.
We hebben het afgelopen jaar 128 maal door heel
Nederland gespeeld, even-veel aanvragen
moeten afzeggen en een aantal aanvragen overgeheveld naar dit seizoen.
Met een nieuw soort "toneelvoorziening"
bedoelen wij die mensen te bereiken, die niet
geneigd zijn naar teater te gaan of door om standigheden (verblijf in inrichtingen of
gevangenissen) van toneel verstoken blijven.
Ons aanbod is een gevarieerdheid van projekten
die aansluit bij de verschillende situaties waar
ons publiek in verkeerd.
Bijvoorbeeld "Toestanden" voor doktoren,
verplegers en patienten in psychiatriese
inrichtingen, "Misdaad" spelen we voor de
mensen van de rechtelijke macht, reklassering
en delinquenten in gevangenissen, het
"ondernemingsraadprojekt" voor personeelsleden van de K. L. M.
Daarnaast zijn deze projekten ook bedoeld om
een "ongericht" publiek te informeren ove r
een specifieke probleemstelling.
Wij ondervinden dat we ons publiek op verschillende wijze kunnen bereiken en betrekken
in ons werk. Dit kan zijn door mensen een
parabel voor te spelen over hun eigen situatie,
op grond hiervan te diskussieren (dezelfde
avond) en direkt daarna op basis van deze
diskussie een improvisatie te spelen (KLMondernemingsraadproj ekt); 6f dit kan door
mensen via een aantal scènes te konfronteren
met hun eigen situatie en hen te aktiveren om
nadien samen met ons eigen ervaringen te
spelen, zoals we al een paar keer bij de
konfrontaties van het projekt Misdaad hebben
gedaan.
Dit is voor de betrokkenen en voor ons z6
zinvol gebleken dat wij met deze voor ons
nieuwe werkwijze zeker door willen gaan.
Bij het maken van projekten zijn wij altijd uitgegaan van de autonomie van de akteur als
speler - ontwerper - schrijver van situaties.
Hiermee menen wij een belangrijke bijdrage
te leveren aan het maken van werkelijk
authentiek aktueel Nederlands teater.

Doordat deze projekten gemaakt worden met
uiterst summiere middelen zijn we mobiel
en niet afhankelijk van specifieke teaterakkomodaties.
Uit het voorgaande kunt U opmaken dat wij aan
de eisen van een landelijke toneelvoorziening
en daarom op een landelijke subioi.die aanspraak
menen te mogen maken.
Wij voorzien dat we in het seizoen 74 - 75, 90
voorstellingen buiten Amsterdam zullen spelen
ef1 30 in Amsterdam, nog afgezien van
aktiviteiten die individueel of in kleine groepen
gedaan zullen worden (lesgeven op basis-vakscholen, kinderteater enz.) .
We handhaven een regelmatige training, zoals
stem - en lichaamstraining en de evaluerende
gesprekken onder leiding van mensen buiten
de groep.
Wat onze struktuur betreft handhaven wij onze
Koöperatie met deze aanvulling dat we steeds
een driemaandelijks driemanschap zullen
kiezen om zo efficiënt mogelijk richting te
kunnen geven aan ons werk.
Voor 74/ 75 willen wij de mogelijkheid openlaten
voor een nieuw lid van de koöperatie, om de
door U gevraagde doorstroming te bevorderen.
Bijgaand treft U onze begroting 74 - 75 plus
de toelichting hierop aan.
Vertrouwend op Uw welwillende beslissing,
teke nen wij met vriendelijke groeten
en alle achting,

In september 1973 formuleerden wij de
subsidieaanvraag 74-75 en gingen in op de
vragen die de Raad van de Kunst stelde.
Bijlage bij de subsidie - aanvrage 74-75:
1. Wat ziet u -bondig geformuleerd - als uw
primaire taak?

a) Met eigen inzichten en middelen ontwerpen van
projekten, die direkt ingaan op konkrete
situaties, waarin mensen zich bevinden.
b) Deze projekten spelen voor een publiek, dat
zich in deze specifieke situatie bevindt of
daarbij betrokken is.
Door middel van drarnatiese informatie
trachten wij de emotionele betrokkenheid van
het publiek te verdiepen, het te aktiveren over,
de betreffende problematiek van gedachte n te
wisselen en de mogelijkheden voor een verbetering van deze situatie te onderzoeken.
2. Heeft u daarnaast nog andere taken?
a) Daarnaast zijn deze projekten ook bedoeld om
een ongericht publiek te informeren over een
specifieke probleemstelling.
Hiertoe dienen vooral de voorstellingen op
vrijdagavond in onze eigen ruimte op het
Kattengat in Amsterdam.
5

b) Het direkt inspelen op aktuele gebeurtenissen
d. m.v. korte akts, die voornamelijk op
straat worden gespeeld.
Hierbij gaan de opdrachten meestal uit van
aktiegroepen.
3. In hoeverre zij n bovengenoemde taken
geheel of gedeeltelijk ingegeven door de
u s ubs idiërende overheden?
Wij gaan er vanuit dat de overheid ons geld
ter beschikking stelt om door middel van
theater vorm te geven aan - en de gedachtengang te aktiveren over .- pr.Qblemen die z~ch
binnen de Nederlandse samenleving voordoen
en het gevolg zijn van de struktuur van deze
samenleving.
4. Met welke soorten toneel dacht u vorm t e geven
aan deze taken/taak?

Deze funktie maakt het ons onmogelijk een
beroep te doen op een repetoire, dat geput
wordt uit andere kultuur-patronen, maar
dwingt ons te werken vanuit aktuele
gegevenheden.
Dit doen wij door middel van projektèn die
vorm krijgen uit onze eigen ervaringen,
recente literatuur en ervaringen van ons
publiek.
Deze projekten zijn hier door nooit een tot
kunstvorm gestold produkt, maar een
levende dialoog.
5. Richt u zich bij uw werkzaamheden op een
bepaald publiek? Zo ja, op welk publiek?
Wij richten ons op het publiek dat direkt bij de
door ons gestelde problematiek betrokken is
(zie vraag 1).
Toestanden spelen we voor patfänten in
psychiatriese inrichtingen, verplegend
personeel, doktoren, therapeuten enz.
Misdaad spelen we in gevangenissen, Huizen
van Bewaring, penitentiaire trainingskampen,
voor mensen van de reklassering, exdelikwenten, juristen enz.
Het ondernemingsraadprojekt werd gemaakt
voor de kaderkursussen van de KLM en elf
maal gespeeld voor het personeel dat aan deze
kursussen dee lnam.
In korte politieke akts die we op straat spelen
(Angola akt, Chili akt, verkiezings akt enz.)
proberen we een z i ch willekeurig aandienend
publiek te attenderen op problemen in binnenen buitenland.
Het straattheater-programma dat we gedurende
de zomermaanden (juli, augustus) speelden
legde in een circus-achtige show de nadruk op
sociale en politieke toestanden in Nederland.
6. Op welke wijze denkt u uw publiek te bereiken
en/of bij uw werk te betr ekken ?
We ondervinden dat we ons publiek op verschillende manieren kunnen bereiken en in
ons werk betrekken.
Dit kan zijn door m ensen een parabel voor te
spelen over hun eigen s ituatie, op grond hier
van te diskussfären (dezelfde avond) en direkt
daarna op basis van deze diskussie een
improvisatie te spelen (KL M ondernemingsraadproj ekt).
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Of dit kan door mensen via een aantal scènes
te konfronteren met hun eigen s ituatie en hen
te aktiveren om nadien samen met ons ei gen
ervaringen te spelen, zoals bij de konfrontaties
van "Misdaad" in gevangenissen gebeurt.

7. Op wat voor akkomodaties richt u uw

produkties?
We richten onze projekten niet op gangbare
teaterakkomodatie.
We werken met enkele r ekwisieten, . zonder
dekor en belichting, zodat ieder e ruimte
geschikt is.
Dit maakt ons uitermate mobie l zodat we in
principe zonder extra kosten op iedere aan vraag kunnen ingaan.
8. Hoe is uw gezelschap gestruktureerd?
Het werkteater is een kol)peratieve vereniging
u . a.
Het kent geen hfär archie met een leiding
(zakelijk, artistiek), dramaturgen, regisseurs,
belichters, dekorontwerpers/ bouwe rs,
administratief personeel enz.
Alle taken, funkties en verantwoordelijkheden,
die nodig zijn om het werkteater te doen
funktioneren, worden door alle leden van de
koöperatie bij toerbeurt vervuld en gedragen.
Een driemanschap, dat om de drie maanden
uit de leden wordt gekozen, geeft artistiek
en organisatories richting aan het werk.en door
voorwerk te doen, taken te verdelen, werkschema's te maken enz.
Dit driemanschap is ten alle tijden verantwoording schuldig aan de leden, het verschaft
informatie over de gang van zaken, afspraken
enz. en organiseert eenmaal per week of eenmaal per twee weken een plenaire vergadering.
Ieder lid is te allen tijden gemachtigd de
vergadering bijeen te roepen.
Voor sommige projekten wordt een stimulator
gekozen, die opdrachten geeft en de
improvisaties koördineert in de totale lijn
van het projekt.
9. Hoe is uw gezelschap samengesteld
(namen medewerkenden met omschrijving van
funkties en taken)?
Leden van de Koöperatie;
Daria Mohr, Yolande Bertsch,
Shireen Strooker, Marja Kok,
Helmert Woudenberg, Peter·Faber,
Rense Royaards, Hans Man in 't Veld,
Herman Vinck, Gerard Thoolen,
Joop Admiraa~ Cas Enklaar.
p. t. assistentie: Ria van der Woude,
Ida Stam
Jan v. d. Berg.
trainingen: Julia Colpa (stemtraining),
Como Brothers (akrobatiek),
Bert van Dijk (muziek begeleiding)
Rendel de Jong (groepstraining).
lOWat voor soort gezelschap/ groep bent u
(bv. standpiaats, reis- of r egio gezelschap of
een kombinatie hiervan ?
3/4 van onze voorstellingen spelen we door
heel het land en 1/ 4 in Amsterdam.

11 Hoeveel produkties denkt u per seizoen te
brengen (indien gebaseerd op verschillende
akkomodaties als bv. grote en kleine zaal,
s.v. p. specificeren)?
We voorzien dat we drie produkties kuimen
maken, wat de akkomodatie betreft zie
vraag 7.
12 Hoeveel voorstellingen denkt u te geven in uw
standplaats c.q. regio en daarbuiten (met
opgave van speelgebied)?
We voorzien dat we 30 voorstellingen in
Amsterdam spelen en 90 voorstellingen
buiten Amsterdam, door heel het land.
13Hoeveel voorstellingen hebt u reeds afgesloten
en op welke basis (vrije voorstellingen-uitkoop
of gedeeltelijke uitkoop c. g. garantie/ partage)?
Gezien het feit dat we geen repetoire gezelschap zijn in de gangbare zin en projekten
maken uit aktuele gegevenheden zal het u
duidelijk zijn dat we nog geen bindende
afspraken kunnen maken.
Onze "buiten-voorstellingen" zijn meestal
"uitkoop-voorstellingen" en de voorstellingen
in ons eigen gebouw zijn vrije voorstellingen.
14 Hoeveel artistiek en technies personeel
denkt u voor elke produktie afzonderlijk
nodig te hebben en hoe zal de rolbezetting
zïn?
In principe werkt ieder lid van de Koöperatie
aan de produkties mee, we werken zonder
technies personeel.
NBWe hopen dat het werkteater op de gevonden
specifieke wijze (organisatories en artistiek)
kan doorwerken.
Het feit dat in 1974 de experimentele fase
zal overgaan .in een iunktioneren als
"gewoon gezelschap" heeft voor óns
inhoudelijk geen konsekwenties.
Wat äat .betreft is het noodzakelijk dat er
naast het spelen van de projekten voldoende
tijd en ruimte blijft om nieuwe projekten te
ontwikkelen en de trainingen te kunnen
voortzetten.
Het feit dat ieder projekt gemaakt wordt
vanuit een onderzoeksituatie houdt kwa tijd
direkt verband met het aantal te spelen
voorstellingen.
We verwijzen u ook naar de nota
"aktiverend toneel", die i.s.m. Sater,
Proloog werd opgesteld.
De Koöperatieve Vereniging
HET WERKTEATER,
Yolande Bertsch
Marja Kok
Daria Mohr
Shireen Strooker
Joop Admiraal
Peter Faber
Hans Man in 't Veld
Rense Rooyaards
Gerard Thoolen
Herman Vinck
Helmert Woudenberg
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organisatie
Tijdens de gesprekken over de organisatie van
het komende werk in september 197 3, leek
het iedereen goed niet teveel van te voren vast
te leggen, maar de werkfases uit elkaar te
laten voortkomen. Het was een duidelijke wens
van iedereen om de eerste maanden in kleine
groepen te werken. In januari 1974 zou dan aan
een nieuw groepsprojekt begonnen kunnen
worden.
Hans zou zich meer op de praktiese werkzaam heden richten, zonder daar helemaal in op te
gaan, terwijl de andere twee leden van het
driemanschap gekozen werden. Voor de administratie werd een ekstra part-time-kracht aangetrokken: tot februari Wim Groot, in maart
kwam Ida Stam. Alles was er op gericht de
overige leden zoveel mogelijk te ontlasten.
In september, oktober, november en december

bestond het driemanschap uit Hans, Rense en
Shireen. In januari, februari en.maart waren
dit Hans, Peter en Marja. Hans, Joop en Herman
.deden het gedurende de zomer, terwijl Gerard
als stageant mee liep.
Eén der belangrijkste veranderingen op .
organisatories gebied is de verlenging van
de driemanschapsperiode van drie weken
tot drie maanden, met ingang van september
1973.
De tendens om steeds meer taken te verdelen
zet zich voort. Daarom is Ida Stam aangetrokken
voor het kantoorwerk, terwijl Ria's werk meer
is verschoven naar het praktiese gedeelte:
huishoudelijke zaken en de zorg voor rekwisieten.
Uit het enorme aantal aanvragen die op het
kattegat per dag binnen komen en waaraan voor
een groot deel niet kan worden voldaan door het
werkteater, blijkt dat er een enorm groot
"braak" publiek voorhanden is.
Hans Man in 't veld die zich altijd met de
organisatie bezig houdt en kontinu deel uitmaakt
van het driemanschap: "als je onze publiekswerving beoordeelt met normen die voor de
verkoop van een voorstelling zouden opgaan,
hebbèn we een heel beperkte akwisitie.
Als een projekt in een stadium komt waarin
werkavonden met publiek georganiseerd
worden, worden de mensen met kennis van die
bepaalde problematiek opgezocht, omdat hun
suggesties en aan en opmerkingen onmisbaar
zijn bij het opbouwen van zo'n projekt.
Dit opzoeken gebeurt via de vakbladen en door
het opsturen van informatie aan de de sbetreffende instituten en organisaties. Het kontakt
binnen de vakgebieden tussen de instellingen
onderling blijkt hee l groot te zijn. Dit sturen
van informatie is eenmalig, dus heel gering.
Als er eenmaal een aantal werkavonden zijn
geweest, blijkt er een sneeuwbaleffekt t e ontstaan.
De enige reden hiervan is mond-tot-mond r eklame .
Er zijn tot nu toe altijd veel meer aanvragen dan
waar we op in kunnen gaan. We verwijzen ook
erg veel door naar andere groepen: soms zijn
bepaalde aanvragen ook vanuit een bepaalde
statusgevoel waaraan wij op de een of andere
8

manier zouden beantwoorden. Als er bv. op
een of andere manifestatie in DenHaag een stuk
tekst gelezen moet worden, nodigen ze ons
daar voor uit. Als ik ze dan bv. suggereer
dat het niet gek zou zijn als Paul Steenbergen
dat stuk tekst zou lezen, blijken ze daar helemaal
niet aan gedacht te hebben.
Door ons "vaste publiek" wordt ons een bepaalde
stellingname of kleur toegekend, die vaak meer
over het publiekzelf zegt dan over ons. Een vast
publiek is trouwens zo ontzettend vergankelijk.
Een groot aantal fans waren erg kwaad over
"Het feest van Nico": het was niet geëngageerd
genoe:g .
We vinden dat publiek dat nooit in de schouwburg
komt veel belangrijker. Je staat er versteld
van hoeveel werk daar nog te doen is. Er zou een
groep jaren en jaren met één zo'n gerichte
publieksgroep bezig kunnen zijn. Er blijkt erg
veel behoefte aan te zijn, vooral ook dit werk
op langere termijn. Wij kunnen dat niet.
Als een groep
langer met zo'n publieksgroep bezig zou zijn,
zou er veel meer diepteverwerking kunnen zijn,
waar wij gewoon niet aan toe komen"
Het blijkt dus in de praktijk dat de behoefte
aan toneel echt niet beperkt blijft tot de beruchte
5% schouwburgbezoekers.
Voor het komende jaar is er geen stagiare
van de sociale akademie zoals de voorafgaande
twee jaar. Waarom niet?"Hoewel er niet van
echt slechte ervaringen gesproken kan worden,
was geen van beide partijen er erg gelukkig mee.
De groep blijkt zo betrokken bij de teaterkant
te zijn, dat ze weinig respons kunnen geven
aan zo'n stagiare. De stagiare zal dus vnl.
haar eigen werksituatie moeten kreëren".
en moeten aksepteren dat ze geen echt deel
uitmaakt van de froep omdat ze niet meespeelt.
Dat blijkt in de praktijk noal eens moeilijk te
kunnen· worden.

trainingen
De trainingen, die wij voor ons werk onontbeerlijk blijven vinden, werden steeds meer
vermengd met en gericht op - het e igenliik werk,
zowel in de ontstaansperiode van de pr ojekten
als vóór het spelen van een voorstelling.
Konditie -en vaardigheidstrainingen (zang guitaar - fluit - e.d.) waren strikt individueel
en gebeurden op eigen verzoek.
Individuele zangtrainer: Julia Colpa.
Samenzang training: Bert van Dijk.
Als groepstraining bleven naast bovengenoemde:
Akrobatiek (docenten: Como Brothers)
Groepsbegeleiding (o. 1. v. Rende! de Jong)
De docenten zeggen hierover zelf:
Haarlem , oktobe r 1974.
Wat doe je , (al s twee professional akrobaten),
met het verzoek om een groe p akteurs en
aktrices akrobatiek te komen geven.

Natuurlijk even verwonderd op kijken met ergens
in je achterhoofd de gedachten wat een nonsens,
wat moeten akteurs en 8.ktrices nu met akrobatiek.
Maar toch, e r kwam voor ons een soort uitdaging
naar boven wellen. Waarom ook niet, dachten
wij , akrobatiek is uiteraard ook een toneel
expressie vorm, (bewegingsleer).
Al spoedig bleek tot onze grote vreugde en
eigenlijk ook oprechte verbazing dat onze aanvangsgedachten betreffende het nut en het doel
van akrobatiek ten opzichte van deze groep
akteurs en aktrices verkeerd beoordeeld waren.
In de toen komende maanden, toonde deze groep
mensen hun geweldige serieuse en leergierige
instelling betreffende alles wat met akrobatiek,
(bewegingsleer) , te maken had.
En zeer zeker het aller voornaamste was wel,
dat wij getuigen waren hoe zij de moed en de
wil toonden om het aangeleerde akrobatiek
wezenlijk in hun eigen werk gingen gebruiken.
Een unicum in Nederland.
akteurs en aktrices van het werkteater
wij danken JULLIE,
Cor en Rijk
The Como Brothers
Colensostraat 50 zwart
Haarlem (023-256632).
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Rendel de Jong
Mijn eerste kennismaking met het werkteater was
het bijwonen van een groepsgesprek onder leiding
van Herman Engelhard en Adaline Salomé.
Ik had eigenlijk het gevoel er wat voor joker bij te
zitten tot uit de groep de vraag kwam "eens wat
te gaan doen".
In de oefening kreeg de ene helft van het werkteater
de kans de andere te adviseren in het oefenen van
een andere manier om met andere mensen om te
gaan.
Het werkteater besloot deze gestruktureerde aanpak
eens een aantal keren als alternatief voor het
gewone~ .. ongestruktureerde groepsgesprek te
proberen.
Op grond van vorige jaarverslagen en wat ik van de
aktiviteiten van het werkteater gezien had leek dit
wel een leuke maar niet gemakkelijke opdracht
Doel van de begeleiding: verbetering van samenwerking en kommunikatie.
Zowel bij de repetities als bij vergaderingen werd
er onvoldoende naar elkaar geluisterd en had men
moeite bij "het" onderwerp te blijven. Te weinig
werden reakties gegeven over de manier van
werken. Je wist te weinig van elkaars persoonlijke
beleving.
Wat er gedaan werd in de begeleiding.
Voornamelijk werd met gestruktureerde interaktie
oefeningen gewerkt. Verder woonde ik vergaderingen bij met het doel daar waar nodig, bij te
sturen.
De eerste zitting werd besteed aan het tema:
waardering uiten aan elkaar. De groep vormt een
binnen en een buiten cirkel zodat ieder in de binnenste cirkel met zijn gezicht naar één in de
buitenste cirkel zit. De mensen in de binnenste
cirkel vertellen aan degene tegenover hem wat
zij allemaal positief over hem of haar vinden.
Na een paar minuten schuift ieder één persoon op.
De hele groep hoort op die manier wat de rest
voor positiefs over hem te zeggen beeft. Er bleek
veel goeds te zeggen te wezen, zonder dat dit er
eerder van gekomen was.
In een oefening "leren luisteren'' werd niet alleen
geoefend in luisteren, maar werd ook belangrijke
persoonlijke informatie uitgewisseld met behulp
van rollenspel werd een moeilijke repetitie situatie
in de kaart gebracht en anders aangepakt.
Een avond werd gewijd aan de partners van de
leden van het werkteater. Deze keer konden zij
het werkteate r duidelijk maken wat hun wel en niet
beviel in bet leven als partner van een lid van het
werkteater. De meesten stonden in hun klachten pje
niet alleen. Bij de nieuwe jaarplanning kon het
werkteater rekening houden met de wensen van de
partners. (minder overdreven lange werkdagen,
betere planning vooraf, meer "informatie")
Verder woonde ik ook ttgewone" vergaderingen bij.

Hoe ik het zelf vond gaan.
Het beste zijn mijn herinneringen aan het verbeteren van de kommunikatie en de samenwerking
met gestruktureerde oefeningen (rollenspel enzo . )
Daarbij had ik het idee dat er aan een belangrijke
verandering gewerkt werd - de groep zette zich in 1
en ik voelde me er lekker tussen.
Het minst beviel me eigenlijk de rol van voorzitter
bij een vergadering.
Ik heb het idee dat verschillende dingen beter gaan
dan aan het begin van het jaar: effektiever vergaderen (minder "verborgen gesprekken" tussen de
regels door) , beter in staat zijn te zeggen wat je
zelf wilt en rekening te houden met wat een ander
wil.
Wat het werkteater zelf van de groepstraining
vond.
Om hier wat meer van te weten te komen heb ik

een korte vragenlijst afgenomen.
Op de vraag: "wat vond u in het algemeen van de .
zittingen?"
kwamen de volgende antwoorden:
- opluchting.
- het hoeft voor mij niet. Ik loop liever een uur
met z'n allen buiten.

- leuk
- goed, voor zover het gesprekken 2 aan 2 betrof,
graag meer initiatief van Rendel, meer doorgaan op de keer ervoor.
- spannend
- het lucht 9P
- laatste zitting plezierig en verhelderend, die
daar voor niet
- zinvol
- heel pittig. Aangename dwang (van buiten) om
niet in gelul te vervallen.
- nuttig vooral in kombinatie met werk
- maakt vaak mogelijk persoonlijk een probleem
aan iemand uit te leggen.
- relaxend.
Verder vindt het merendeel dat hij /zij dingen
beter is gaan aanpakken.
Men kon zijn gevoelens in de training beter uiten
dan in "gewone" besprekingen. Sommige mensen
vinden dat zij in de groepstraining beter aan bod
komen, anderen juist dat dit in "gewone"
gesprekke n meer het geval is ..
Uit de resultaten krijg ik als globale indruk dat
men wel het idee heeft dat er dit jaar iets ten
gunste veranderd is. Ook dat er met name wat
betreft het "aan bod kunnen komen" en het
"begrepen worden" nog geen ideale toe stand
bereikt is .

projekten 72-73
Toestanden werd opgebouwd uit improvisaties.
Uitgangspunt was "wie is van hout" van
Jan Foudraine.
Tijdens het werken werd regelmatig publiek uitgenodigd om te reageren op ons spelen en ons te
helpen de tematiek (demokratisering) te verscherpen.
In maart '72 werd "toestanden" voor het eerst
gespeeld. In haar totaliteit was het een neerslag
geworden van eigen ervaring en bewustwording
in het werkteaterproces.
We speelden gedurende twee en een half uur een
twintigtal scènes. Deze oorspronkelijke
konseptie werd gaandeweg vereenvoudigd omdat
het spelen in psychiatriese inrichtingen ons steeds
duidelijker informeerde over geïnstitutionaliseerde
relaties (dokter - patient, ziek - gezond) en de
wezenlijke problemen van demokratisering.
Dit ondanks het feit dat de reakties tijdens en
na het spelen - uiteenlopend van emotionele ontla ding, agressiviteit tot etheries gelul - ons vaak in
verwarring brachten.
Om de situatie in de betreffende inrichting te
peilen en de houding van het publiek t .a. v. de door
ons gespeelde tematiek te toetsen, gaven we,
halverwege het stuk, het publiek het woord na de
vraag: "is in de situatie die we tot nog toe gespeeld
hebben, een demokratisering of wijziging in de
onderlinge relaties noodzakelijk of niet?".
Omdat de reakties hierop weer gekapt moesten
worden om verder te kunnen spelen, ervoeren we
dez e onderbreking op den duur als niet funktioneel.
We gingen over tot een diskussie na het spe len,
opgedeeld in kleinere groepen. Nadien kwamen
in de hele groep de belangrijkste punten aan de
orde, zoals inspraak van patienten, slagbomen aan
de poort, bordjes "verboden voor patienten" bij
de personee lskantine , opdrachten aan het personeel om zich niet te veel met de patienten te
involveren, de funktie of overbodigheid van
isoleercellen enzovoorts
We probeerden groepen te formeren, die hun
bezwaren bij de staf zouden uiten of zouden
trachten de betreffende situatie te veranderen.
Toch bleek vaak dat de diskussie zich tot enkelen
beperkte en dat mensen met de tong tot meer
bereid zijn dan ze met hun hart kunnen waarmaken.
Om duidelijker inzicht te geven en te krijgen in
e igen konditioneringen zochten we naar een emotio neler benadering.
We aktiveerden het publiek - op grond van hun
reakties - eigen ervaringen met ons te spelen.
Tot nog toe lijkt deze werkwijze ons het meest
verhelderend, omdat een terapeut in de rol van
!'geïsoleerde, apatiese patient" of een verpleegde
als "konservatieve hulpverlener" , veel duidelijker
kan zijn dan in een abstrakter diskussie.
Om de ervaringen in de verschillende improvisa ties te kunnen delen en een "rol -bezit" zoveel mogelijk tegen te gaan, proberen we de opdrachten
en rollen steeds te wisselen·

(zie voor uitvoerige beschrijving
2 jaar werkteater 70-72)
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Aan het werktheater over "Toestanden".
Wat is blijven hangen in het geheugen van
Hanneke v.d. Boogaard.
Het hele gebeuren heeft haar geamuseerd.
Ze vond het leuk dat die twee jongens met
elkaar contact zochten, heel langzaam, omdat
ze bang waren dat ze geen contact met elkaar
konden krijgen. Toen ze elkaar achterna
begonnen te rennen werden ze vrienden.
Het leken wel homo's . Of niet? Want ze legden
ook contacten met vrouwen. Dan volgde 't
praatje over konijnen. De interrupties uit de
zaal, ook van bovengenoemde, werden door
de spelers erg gewaardeerd en beloond met
verandering van tekst. Dan wist ze nog iets
te vertellen over het picknicken. Er kwamen
mooie bordjes tevoorschijn. Maar toen pakten
zij een doos uit met oude fodden en schoenen
en smeten deze in het rond. Ze hadden ineens
geen zin meer om te eten, toen ze de
schoenen zagen.
Namens,
Hanneke.

Beste mensen,
Via, via hebben jullie gevraagd of ik mijn
indrukken, ervaringen van jullie stuk
"toestanden" wil weergeven. Ik wil dit graag
doen, ik vind het alleen moeilijk dit na 1! week
en op papier te doen, maar ik zal het proberen.
Ik moet zeggen dat ik er helemaal van ondersteboven ben geweest. Een paar uur na zitten
praten, 's nachts slecht geslapen en er nog een
hele dag vrijwel continu mee bezig geweest.
Jullie brachten het ene rake punt na 't andere,
erg scherp, erg duidelijk. Je vroeg (vraagt) je
steeds af van God, gud, wat zijn we toch aan't
doen, waar leven we toch voor en hoe leren we
dat. Je komt dan tot de conclusie dat je voor
een heel eind de boot mist.
Het mens tegenover mens staan, met al zijn
eigenheden, zo moet 't zijn, zo wil je ook zijn.
Maar vaak zit je er naast, zonder dat je 't in de
gaten hebt.
Soms bemerkte ik op die avond dingen, positieve
die ik in mijn eigen situatie momenteel ook
ervaar, aan meewerk. Dit kikkertje dan weer
een beetje op. Het feit dat dit je opkikkert wil
echter zeggen dat dergelijke situaties, benaderingen niet normaal zijn en dat is zo jammer
en daarom vond ik "toestanden" zo gued. Je
werd van zoveel dingen bewust gemaakt, die je
eigenlijk wel wist, maar het werd zo scherp
benadrukt en het was zoveel dat er nog de
nodige lichtjes gingen branden of in ieder geval
feller gingen branden. Dit was tenminste bij mij
het geval, ik hoop dat dit ook bij de andere
aanwezigen het geval was . Ik heb de indruk van
wel.
Later op de avond heb ik de sketch mee
"gespeeld" van de verpleger met de "autistische patient", tot 3 x toe.
De eerste keer, ik was (ben) verpleger, wist
ik totaal niet wat ik moest doen. Ik was helemaal

In het najaar van '73 werd ons de Albert van
Dalsum - prijs toegekend voor "toestanden".
We schonken het ontvangen bedrag (f 3000, -. ) aan
Nieuw Dennendal. In het jury-rapport stond o.a.:
"Het goede van hun voorstellingen is onder meer
·dat de persoonlijke denkbeelden van de akteurs op
zo'n duidelijke manier verbonden zijn met de vorm
waarin ze deze uiten".

leeg. Het voor een grote zaal staan, zal ook
wel meegespeeld hebben, ik kon mezelf niet zijn.
Eigenlijk kun je dit niet zeggen, want op dat
moment was ik zo, deed ik zo . De persoon die
patient speelde, zei wel dat ik hem wel aan't
lopen, in beweging had gekregen, maar dit
gebeurde op een manier die me totaal niet
bevredigde.
De derde keer, ik was patient en een juffrouw
van jullie groep verpleegster, werd ik door
haar op een manier benaderd, zoals ik het eigenlijk het liefste zou doen. Maar daar kom je op
dat moment pas achter.
Het meespelen vergde veel van me, deed me ook
veel. Het zette me wel aan't denken. Buiten de
r est van de avond kreeg ik nog ekstra stof om
over na te denken.
Ik wil het hierbij laten. Ik vond het een inspannende, maar erg fijne en leerzame avond.
Hardstikke bedankt.
Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens.
Pieter Klijn.
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reaktie van een klfänt uit Santpoort na het zie n va n toestande n

het is maar een meisje
Start september 1972
Gespeeld: 7 werkavonden met publiek:
243 bezoekers in totaal.
9 keer in het Kattegat
1 keer in de Toneelschuur in Haarlem
i: keer op de LEAO in Arnhem
1 keer op de Hadewijchhuishoudschool
in Amsterdam -Oost
1 keer op de Studium Generale over
vrouwenemancipatie in Utrecht met
Joke Kool-Smit .
T; V. opname oktober 1972.
Dit projekt werd in oorsprong gemaakt voor de
NCRV-televisie, in samenwerking met
Gerard Rekers, regisseur van de NCRV.
Nadat deze op eigen verzoek een maand met het
werkteater had meegelopen, wilde hij iets met
ze doen voor de t.v. Uit de verschillende
voorstellen voor dit t.v. -projekt werd
"de vrouw en haar plaats in de samenleving"
gekozen, omdat dit voor allemaal een aktue le
problematiek was. Als vertrekpunt werd het boek
"the female eunuch" van Germaine Greer gebruikt.
omdat sommigen erg enthousiast er over waren. ·
Het idee was een soort revue-achtige kollage
te maken, die de verschillende aspekten van het
onderwerp zou belichten.
Bij het maken van de scènes werd soms uitgegaan
van eigen interpretaties van onderwerpen, die
Greer in haar boek behandelt, soms van
opdrachten van de s timulators (Cas Enklaar en
Marja Kok).
Cas wilde al een tijd iets doen met de vrouwen
over emancipatie. Toen dit onderwerp was
gekozen was het een logies gevolg dat hij
stimulator zou zijn. Hij vroeg Marja dit
stimulatorschap met hem te delen. Achteraf
wordt dit gedeelde stimulatorschap door beide
niet als gelukkig ervaren:
"Je laat teveei verantwoordelijkheid aan elkaar
ove r en zo wordt het een ambivalente zaak, waar
door er niet voldoende steun is voor de groep",
zegt Marja. Bovendien waren ze te ekstreem verschillend om elkaar aan te vullen: ze remden
elkaar juist af. Cas keek sterk resultaat - en
vormgericht, en plaatste de dingen die hij zag
meteen, t erwij l Marja meer aan de groep overliet
en sterk tot zelfwerkzaamheid stimuleerde.
Er werd gestart met een serie "konserten", die
niet op rentabiliteit waren gericht, maar op
persoonlijke konsentratie en betrokkenheid bij het
onderwerp. Naar aanleiding van deze konserten
en van het boek van Greer werd een voorlopig
konsept gemaakt, dat in 4 delen werd verdeeld.
Herman en Helmert verbonden die delen door
korte akts. Iedereen kreeg opdrachten en
bepaalde bladzijden uit het boek op om aan te
werken. Steeds werden de zo ontstane scènes
aan elkaar getoond en bovendien werd vrijdagsavonds publiek op "werkavonden" uitgenodigd
om te kijken en mee t e praten.

Steeds werd overlegd met Tonny van Velsen en
Gerard Rekers over de bruikbaarheid van de
diverse scènes voor de t.v. Door de veelheid
van scènes moest gezocht worden naar een
lijn voor het uiteindelijke geheel. Naar aanleiding hiervan werd de afspraak gemaakt dat
ieder een eigen konsept zou bedenken. Uit de
grote hoeveelheid ideeën die dit opleverde
zouden Cas en Marja proberen tot een selektie
te komen. De volgende dag kwamen ze echter
met een heel nieuw plan, waar iederee n mee
akkoord ging. Het was voor iedereen belangrijk
dat er op dat moment een keuze gedaan werd,
waar men zich op kon richten.
Aan dit plan werd nog twee weken doorgewerkt
en op 30 en 31 oktober werd het uiteindelijke
resultaat opgenomen, waarna het op 13 februari
uitgezonden werd,
Cas:
Achteraf kun je vaststellen dat er teveel is vastgehouden aan het boek en er te afstandelijk is
gewerkt hierdoor. Er is te weinig gezocht naar
ieders persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. "Door de korte tijd gingen we te snel
vormen vast leggen. We hadden langer in het
improvisatie-stadium moeten blijven en niet zo
snel de nadruk moeten leggen op de teatrale
aspekten". Cas wilde iets totaal anders dan
Toestanden. Hij wilde het onderwerp kaberetesk
en teatraal benaderen.
"We hebben ons ook niet gerealiseerd wat de
mogelijkheden en de beperkingen van het medium
t.v. precies zijn voor ons. Oorspronkelijk was
het de bedoeling om mensen in kleurige pakjes
op een wit podium dingen t e laten doen.
Nu realiseer ik me dat wij het vooral moeten
hebben van de spontaniteit, het reportage -achtige,
eventueel gelardeerd met interviews", zegt Cas.
Als je improviseert moet je die vorm ook
konsekwent handhaven. Vanwege de direktheid
van het medium kun je improvisaties niet afwis selen met vormgerichte scènes , waarvan de inhoud van te voren vastligt en waarbij dekors en
kostuums het teatrale aspekt nog versterken
Men had zich eerder moeten realiseren dat een
toneelregistratie niets met het medium t . v . te
maken heeft, zodat dan de t.v. er pas op het
laatste moment bij hoeft. Bij een echt t.v. projekt is het medium al van de voren
geïntegreerd, en is alle s er op gericht.
Uit de veelheid aan materiaal is door de korte
tijd efgenlijk nauwelijks bewust geselekteerd.
Heel veel is gewoon niet aan bod gekomen.
Scène 1.
Daria en Peter staan gearmd, bezaaid met
serpentines.
Ze staan op het punt om in de echt verbonden te
worden. Beiden hebben een "monologue interieur "
onzekerheden over hun lichaam, of het niet zal
tegenvallen.
Peter draagt Daria de s laapkamer binnen. Ze
stellen het naar bed gaan uit.
Uitvluchten: kaarsen aansteken etc. Ze kruipen
onder de dekens.
De titel "HET IS MAAR EEN MEISJE, EEN
NACHTMERRIE VAN AL LEDAG", komt over
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de dekens heen.
De banden van Helmert klauwen langs de stijlen
van het hoofdeinde. Hij komt met zijn hoofd
door de stijlen. Hij is opgemaakt als een
ouderwetsakteur en draagt jacquet. Hij spreekt
Daria en Peter toe als ambtenaar van de
Burgelijke stand, maar in onzintaal.
Hij eindigt met:"Ik verklaar u als man en vrouw,
man en vrouw ..• .. . .. "
Daria droomt de volgende scènes:
Scène 2.
Peter en Sbireen, allebei in travestie. Ze gaan
op twee stoelen naast elkaar zitten en voeren
synchroon een aantal kleine handelingen uit,
volgens het stereotype beeld van vrouw resp.
man: bv. zitten, een brief opemnaken en lezen,
sigaret opsteken, uiterlijk bijwerken. Daarna
komen ze elkaar tegen. Shireen gaat op de
versiertoer. Het nummer eindigt in een kus
in tangustand.
Scène 3.
Terug naar Peter en Daria in bed. He lmert trekt
zijn jasje uit, zwaait het achterschot van het hek
als een tuinhek open, stapt op het bed en begint
aan het informele gedeelte. De "mannen onder
elkaar" toon tegen Peter en wijze lessen voor
Daria.
Hij identificeert zich tenslotte geheel met de
vrouwelijke rol, zet een hoedje op, en wordt een
vrouw die het huis aan kant heeft en die op de
thuiskomst van haar man wacht. Het wachten,
de auto komt de hoek om, hij steekt de sleutel
in het slot. Hij komt ZIJNE MAJESTEIT DE MAN.
Herman op in een lichtcirkel. Hij draagt een hoge
ho ed, een zwarte cape, een witte sjaal etc.
Helmert neemt zijn kleren aan, schuift de stoel
aan voor hem, geeft een sigaar en vuur en gaat
gedwee op een afstand in een eenvoudige stoel
zitten.
Scène 4
Marfätte van der Steen

---------------------

Shireen speelt Herman' s dochtertje, Mariëtte.
Het kleine lieve meisje als Shirley Temple, die
haar vader om de vinger windt. De scène laat
zien, hoe het kind zich in een vroeg stadium de
vrouwelijke rol eigen gemaakt heeft.
Ze verkoopt gunsten (kusjes) in ruil voor een
broekpak en een pet.
Scène 5
Daria ligt in bed. De anderen z ijn onder en om
h et bed, maken tastende, voelende bewegingen
in haar richting.
Scène 6
Peter, Rense en Gerard doen aan joy-riding,
op het hoogtepunt van plezier staat de auto
opeens stil. Ze proberen hem te repareren.
Ze beginnen te gooien met onderdelen.
Tenslotte zetten ze de auto in z 'n vrij en laten hem
de helling afrijden.
De scène wil de houding van de mannen t.o. v .
de vrouw laten z ien. Gefascineerd - geilheid naar orgasme toe - daarna walging - ha at t.o. v.
de eigen gevoelens die geprojekteer d worden op
het objekt.
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Scène 7
Shireen zit aan tafel met een t e lefoon en ontbijtboel. Gerard,het objekt van haar liefde , zit op
een trapladder met een elektries orgeltje waar
hij op speelt.
Shireen's gevoelens en handelingen worden bepaald door de tonen van de muziek: ze wordt
"bespeeld".
Gerard daalt de trap af met het orgel en komt
a chter haar staan. Shireen leunt in ekstase
achterover tegen het toetsenbord: volledig
verslaafd en afhankelijk.
·
Scène 8
Terug in bed, Daria, Herman, Helmert:
"Er waren eens een jongen en een meisje ......
Hierop volgt een tableau van alle akteurs die
een soort sprookje vormen, met elkaar geheim zinnig lonkend, wenkend .en sissend.
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Scène 9
In een sprookjesbos komen Daria en Rense
tevoorschijn gekropen. Ze spelen 1 'lk ben niet
bang voor de boze dieren11 • Rense loopt stoer,
jongensachtig. Daria nuffig, meisjesachtig.
Ze lopen verder door het bos, Rense vol
jongensfantasiën. Daria bang om haar kleren
vuil te maken. Ze komen bij een sloot, Rense
loopt over een boomstam maar Daria durft niet.
Rense helpt haar op voorwaarde dat hij onder
haar rokje mag kijken. Daria staat het toe, Rense
minacht haar erom. Rense doet een plas, Daria
ook. Ze staan op, kijken naar elkaar, ze z ijn
bang. Het wordt koud in het bos, het waait.
Ze kruipen bijelkaar, r ollen samen over de grond
en kussen elkaar. Daarna kijken ze ieder voor
zich.
Scène 10
Daria zit op een trapladder in bikini. Joop wil
een foto van haar maken om altijd bij zich te
dragen. Hij vindt een blote foto toch niet geschikt
en via een warm jurkje en vestje, haar opstekend
komt Daria in de keuken terecht, met een schort
aan een saus bereide nd.
J oop: "Je moet lief lachen, je doet je best, iets
gebogen, lief maar toch een beetje angstig, want
je bent bang dat ik het niet lekker zal vinden,
iets meer gebogen. Ja. Prima. 11 •
Daria staat op de foto in een totaal verwrongen
houding. Haar gezicht verwrongen tussen glimlach en angst, roerend met een grote pollepel.
Scène 11
Hans met een damesmasker uit de feestwinkel
zit als een etalagepop in een stoel. Door openingen
in de achterwand komen Peter en Gerard op, met
rubber m annenmaskers op. Ze showdanse n op
een snelle plaat. Ze bewonder en Hans, brengen
hem a l dansend bloemen, een ring, een huis,
series huishoudelijke artikelen, sieraden, bont,
damesbladen, babies , een mooi ingepakt kado,
een reusachtig kado.
De voorwerpen worden aan touwtjes om Hans
z'n hoofd en armen gehangen. Hans pr obeert
steeds op te staan, maar door de kado's wordt
hij teruggedrukt. Na het grote pak staat hij
wankelend op, doet een paar passen en va lt op de
grond.

Scène 12
Daria, alleen in bed. Bruiloftsgasten lopen
lallend, uitgedost met feestmutsen en neuzen
voor het bed heen. Ze pakken haar op en maken
er een ronde-<ians mee, onder het zingen van
het refrein: "'t is maar een meisje van alle dag,
maar eentje die er wezen mag. . . . . .. ".
Scène 13
Daria in bed. Ze wordt wakker. Duwt Peter:
" Henk wordt eens wakker". In plaats van Peter
rijzen He lmert en Herman als duo op.
Ze beginnen: "De boer wou moa zin naboar gaan"
te zingen, waarbij Herman z'n wief speelt.
Helmert wrijft Herman onder het kussen, Ze
spelen alles op Daria. Herman komt onder
het kussen vandaan en hij en Helmert barsten
in schaterlachen uit.
Scène 14
Marja zit aan tafel. Hans komt op. Marja antwoord op niets. Hans probeert te weten te komen
wat er mis is. Heeft hij iets vergeten? Wat dan?
Ben je jarig? Is het onze trouwdag? Oh, je bent
naar de kapper geweest, oh nee toch niet.
Marja: "Ik ben wel naar de kapper geweest en
waarom ben ik naar de kapper geweest, omdat
het moederdag is". Marja stort haar hart uit
over hoe ze zich uitslooft en hoe niemand aau
haar denkt.
De scène gaat over in een dialoog van scheldwoorden. Dit gebeurt op een wrokkige, maar
geroutineerde manier. Als deze ceremonie
ge~indigd is, gaan ze eten. Hans: "Waar zijn de
aardappelen?" Marja: "Het is een feestmaal. "
Scène 15
Rense speelt verschillende spelletjes, Joop
springt touwtje . Rense springt in bij Joop.
Het touwtjespringen gaat over in lopen op de
plaats. Het gesprek gaat over de weg naar
school. Rense wil dwars door de bietenvelden,
maar Joop prefereerd de rechte weg. Ze vinden
het fijn samen te lopen, ze geven elkaar een hand.
Het wordt steeds drukker om hen heen, mensen,
verkeer. Ze vinden het gevaarlijk en worden moe.
Ze gaan fietsen (roet hun benen maken ze trapbewegingen). Eerst tevreden, maar dan komen er
nieuwe bezorgdheden. Als er nu eens spijkers op
de weg liggen of als het nu eens gaat regenen.
Ze kopen een auto, Rense stuurt, Joop zit ernaast.
Eerst tevreden, dan komen er nieuwe angsten.
Bv. een onge luk. Rense wil een mooi zijweggetje
nemen. Joop blijft liever op de ED 19. Rense
kijkt naar buiten. Joop: "kijk jij maar voor je, ik
zal wel voor je kijken, ja het is mooi buiten".
Ze besluiten met de trein t e gaan. Ze vinden dat
ze veilig gereden worden. Ze kijken naar buiten.
"Niets, alles ellende , narigheid, laten we de
gordijnen dicht doen. Je moet toch niet naar de
W. C. he, anders kun je de coupé misschien niet
meer terug vinden". Na een poosje: "Waar
zouden we nu zijn?" Ze schuiven het gordijntje
op. 'We zitten in een tunnel, nou dan
kunnen we het gordijntje wel open laten".
De bewegingen worden steeds minimer:
"Rijden we nu of staan we stil?"
Scène 16
Shireen, Yolande en Marja zitten op stoelen
naast elkaar. Marja stelt zich voor:
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"Mevrouw Hontbos uit Schiedam" . Ze vertelt
over de verjaardag van haar hond (haar enige
aanspr aak) en dat de slager waarschijnlijk
verkeerd vlees heeft meegegeven. Ik zat naar
de t.v. te kijken en hij viel neer, zo maar ineens.
Yolande vertelt dat ze eigenlijk niet meer in het
programma hoort, omdat haar situatie sinds
de brief di e ze drie maanden geleden had
opgestuurd is veranderd. Haar man heeft er iets
aan veranderd. Hij werkt minder, ze zijn op
vakantie geweest etc. De manier waarop ze het
over brengt, maakt dat je er aan twijfelt.
Shireen vertelt hoe ze een kale plek op haar
achterhoofd bleek te hebben. Haar man had toen
het geld voor een "borreltje en rokertje" opzij
gelegd en een pruik voor haar gekocht. ·
De volgende dag ligt haar hond met een vreemd
gezicht in de mand. Het pruikje helemaal aan
flarden, niets meer van over.
Hier op klappen de konferenciers (Herman en
Helmert), ze komen op en bekronen het zieligste
verhaal. Shireen is koningin voor een dag.
Ze krijgt een kroontje en een krentebrood.
Scène 17
Herman spijkert een affiesje aan een tafel roet
boeken erop. "Maak u vrij vrouw" adviesburo.
Hij legt de hamer op de tafel. Gerard komt .
binnen. Hij komt voor advies. Ik voel roe
benauwd, ik wil veranderen meneer, achtien
jaar meneer, de muren komen op roe af.
Herman beveelt boeken aan, revolutionaire,
feministiese lektuur. Het is niet wat Gerard
zoekt. Hij kan er niets mee doen. Hij wil
afrekenen. Herman telt op. Gerard pakt de
hamer en slaat Herman z'n hersens in.
Scène 18
Joop geschminkt als meisjespop, zit bij Helmert
op schoot in een lichtcirkel. Ze brengen een
buikspre.eknumroer. De teksten zijn vrouwenhatende moppen. Joop beweegt zijn mond en
Helmert spreekt buik. Plotseling stopt Joop,
het werklicht gaat aan, ze konfereren.
Helmert overtuigt Joop. Hij geeft de kameraman
een teken, het nummer begint op nieuw. Na een
tijdje stopt Joop weer. Werklicht aan.
Joop: "Ik kan het niet meer". 'Waarom kun je
het niet meer, je hoeft alleen maar je mond te
bewegen, het is toch altijd goed gegaan".
Joop: "Ik wil het niet meer roet jou" . Helmert
zet Joop op de stoel neer. "Mevrouw wil het
alleen doen, mevrouw is zonder mij toch niets" .
Hij gaat af. Joop blijft zitten, Helroert komt
terug. "Kom we gaan naar huis, morgen gaat
het beter". Joop antwoord niet. Helroert zoekt
zijn tas, onhandig, Helmert wil iets zeggen.
Een stille smeekbede en gaat dan af. Joop staat
heel langzaam op: "Er is geen nummer vanavond".
Scène 19
Daria en Peter in bed. Daria wordt wakker.
"Henk, ik heb gedroomd". Peter probeert haar
te kalmeren. Daria wordt heftiger. "Ik wil er
over praten" . Peter: "Het is toch goed zo als het
is".
Een voor een komen de overige spelers op.
De vrouwen scharen zich achter Daria, de
mannen achter Peter en mengen zich in de
diskussie.
Hier overheen komt de aft iteling.

Na de opname werd alles in het projekt wat
specifiek op de t.v. gericht was, vervangen
door gerichtheid op konfrontaties met een
lijfelijke aanwezig publiek.
Helmert en Herman ontvingen het publiek,
resp. als gastheer en gastvrouw in een strikt
gescheiden rolpatroon, zodat Helmert de vlotte
jongen uithing en Herman zich in lurex jurkje
en op naaldhakjes het vuur uit de sloffen liep
om alles voor elkaar te krijgen: van het ·
inschenken van koffie tot het doen van alle
changementen toe.
"Na de t.v. -opnames hebben we het eigenlijk
alleen toneeb:natig geperfektioneerd: er is
niet meer gewerkt aan ieders persoonlijke
betrokkenheid".
Achteraf is voor allemaal duidelijk dat de vorm
bij dit projekt teveel nadruk heeft gehad. Er is te
weinig gewerkt aan ieders persoonlijke ·betrokken
heid bij het onderwerp, daardoor is de inhoud
te afstandelijk gebleven, dus ondergeschikt.
Bovendien was de gekozen vorm te chaoties en
te weinig kompakt.

Daria:
Het bleef voor mij allemaal erg aan de
oppervlakte. Ik had alleen anders misschien
niet zoveel over het onderwerp gelezen.
Daar heb ik wel veel aan gehad.
Hans:
Ik ben meer van kinderen gaan houden.
Yolande:
Het heeft voor mij persoonlijk vrij weinig
betekent. Ik vond het wel raar dat er niets over
kinderen in voorkwam, temeer daar er drie .
zwangere vrouwen bij ons waren.
Joop:
De funktie van echtgenote, huisvrouw, moeder
is als je het met liefde doet kreatief en
verantwoordelijk.
Rense:
Voelde me gelukkig in het werk.
In de studio veel minder
Toen ik mezelf zag knapte~ af.

Persoonlijke statements over het Meisje.
Marja:
Sinds het projekt draag ik geen B. H. meer,
ook ben ik andere vrouwen veel aardiger gaan
vinden.
Helmert:
Verwarring.
Gerard:
Ik ben wel over dingen gaan denken, en het
heeft wel tot gevolg gehad, dat ik me bewust
ben geworden van het hele rollenspel waar we
in zitten. Dat je denkt dat je het wel maakt
als je beantwoordt aan de rol, die de anderen
van je verwachten.
Cas:
Het bleef te anekdoties om me iets te leren wat
ik niet al wist. Van het stimulatorschap heb ik
wel veel geleerd.
Shireen:
Ik ben toch wel veel ove r dingen na gaan denken.
Door het lezen over het onderwerp en toch ook
door het spelen.
Peter:
Het projekt is voor mij vooral buitenkant
gebleven. Ik heb wel veel materiaal aangedragen,
maar ik ben er niet echt zelf bij betrokken
geweest. Je ziet natuurlijk wel vee1 dingen
opeens zo als ze werkelijk zijn.
Herman:
Het was allemaal te afstandelijk om direkte
invloed te hebben op mijn denken over de
problematiek. Ik ben wel anders gaan denken
over de stringente taakverdeling tussen man
en vrouw.
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klm
Ondernemingsraad-projekt.
Start december 1972.
Gespeeld: 11 keer in kongrescentrum
"Leeuwenhorst" te Noordwijkerhout
data
: 9-16-23 en 30 januari 1973.
7-14-21 en 28 februari.
6 en 27 maart en 15 mei.
1 keer gespeeld (op 17 jan.) in het Kattengat
voor het N. K. V.
In het najaar van 1972 werden we door de KLM
benaderd met het verzoek een projekt te
ontwerpen over het funktioneren van de ondernemingsraad. Het bleek de bedoeling dat we
elf maal (steeds een maal per week) zouden
spelen voor kaderkursussen, die voor leden van
de groepskommissies en de ondernemingsraad
werden georganiseerd, mede in verband met
de op handen zijnde wet op de ondernemingsraden, die in april 197 3 bekrachtigd zou worden.
In een aantal besprekingen werd ons informatie
verschaft over de organisatie binnen de KLM.
Vervolgens bezochten we in groepjes van twee
een aantal leden van de ondernemingsraad,
werkzaam in uiteenlopende sektoren van het
bedrijf, variërend van monteurs, transporteurs,
administrateurs tot stewardessen, boordwerktuigkundigen, vliegeniers .
Op grond van de verzamelde gegevens en
ervaringen improviseerden we gedurende twee
avonden.
Drie van ons namen het toen op zich een konceptie te maken.
Met het plan dat hier uit voortkwam werd op
8 en 9 januari gewerkt. Op 9 januari speelden
we ' s avonds voor het eerst in Noordwijkerhout.
Het publiek bestond steeds uit ongeveer zestig
mensen.
Wat er gebeurde was kort samengevat het
volgende: .
A.

Een werknemer komt overstuur bij zijn baas.
Hij ziet zijn werk niet meer zitten, voelt
zich overspannen, mist het kontakt met zijn
kollega' s en met de gang van zaken in het
bedrijf. "Vroeger was dat heel anders",
zegt hij.
.
B. De baas en werknemer zijn nu weer bij .
vroeger, bij het begin van het bedrijf:
Een jongetje speelt met een papieren vliegtuigje. Een slimmerik kijkt toe en werpt
zich op als adviseur (ondernemer) .
Hij adviseert een motor, als die defekt raakt
een monteur en dan een passagier om de zaak
rendabel te maken en dan nog een motor voor
meer passa giers en dan stewardessen om de
passagiers te voeden enzovoorts. Zo ontstaat (door ons in de ruimte verbeeld) de
komplexe en logge KLM- machine, waarin de
werknemer - meer en meer geïsoleerdespecialist - het inzicht.in en de zin voor het
geheel verliest.
C. "Inderdaad, zo is het gegaan", verzucht de
werknemer. Hij krijgt een klopje op de
schouder van de direkteur met de mededeling
dat de zaak toch niet terug te draaien is.
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Het is schafttijd. De werknemer komt een
vakbondsleider t~gen en vertelt over zijn ·
onderhoud met de direkteur.
"Zal ik je eens uitleggen hoe de zaken staan",
zegt de vakbondsleider.
Er volgt een systeem scène (de parabel van de
bananen):
Ritmiese handelingen begeleid door een lied.
A plukt de banaan, B etiketteert de banaan,
C schilt de banaan, D legt de geschilde
banaan op een bordje, E snijdt de banaan in
plakjes, F transporteert de banaan naar ....
? ? ? ? . . .. , die achter een scherm onzichtbaar is.
Het systeem werkt perfekt totdat A plotseling
vraagt: "Voor wie pluk ik die banaan
eigenlijk?"Voor je kollega, die er een etiket
op moet plakken, antwoord een stem achter
het scherm. Ooooh, zegt A en het systeem
werkt weer perfekt totdat B ineens vraagt
"Voor wie plak ik dat etiket op die banaan?"·
"Voor je kollega die die banaan moet
schillen", antwoord een stem achter het
scherm. Ooooh, zegt B alsof hij het nu
begrijpt. Het systeem funktioneert weer.
Enzovoorts tot dat F, die steeds de in plakjes gesneden banaan achter het scherm
steekt, zich afvraagt: "Voor wie transporteer ik die banaan eigenlijk? " Er komt geen
antwoord.
"kijk" zegt de vakbondsleider tegen de werknemer, die heeft staan toekijken. Hij trekt
het scherm weg en we zien de dikke direkteur
met volgepropte mond onthutst opkijken.
D. "Zo zit dat", zegt de vakbondsleider tegen
de werknemer. De direkteur is er ook bij
komen staan. "Maar nu gaan we jullie in
overleg met de direkteur inspraak verlenen".
Vakbondleider en direkteur knikken elkaar
over het hoofd van de werknemer toe.
Werknemer: "Ik heb steeds een droom .... ".
De direkteur veranderd op dat moment in
een leeuw, de vakbondleider in een vos
(de parabel van de leeuw die inspraak
verleent):
Een aantal zwakke dieren beklagen zich b ij
de leeuw, dat ze zomaar zonder meer door
hem worden verscheurd. De vos doet het
woord. De leeuw toont begTip, doet ~en grootmoedige geste en stemt in met inspraak en
medebeslissingsrecht. Gevolg: de dieren
mogen nu zelf beslissen in welke volgorde
ze verslonden zullen worden. Steeds als er
een aangewezen wordt met inspraak van de
anderen (de papagaai herhaalt alles wat
gezegd wordt door de leeuw, de ezel zegt
"iaaaa", de buffel "ik vind alles goed")
herhaalt de vos'het is demokraties".
De rat (werknemer), die als laatste over
is: "Dit is een fantasties systeem. Ik leef nu
veel bewuster, in een vrije wereld".
Tevreden stapt hij in de muil.
E. Via een lied - " in het systeem, het bedrijfssysteem, staat de ondernemer boven
(op de wijs van: in 't stille dal, in 't groene
dal) - terug naar de realiteit (de onderne '""
mingsraad in praktijk):
We zien de (in B getoonde) KLM-machine.
De koningin staat op en maakt de wet op
de ondernemingsraden bekend. Enkelen
zonderen zich af en vormen een gesloten

clan rond de direkteur.
In de KLM-machine staan één voor één
monteurs, schoonmakers, administrateurs,
piloten enz. op, die verkondigen waarom ze
niet in de ondernemingsraad willen. Ze
vormen een wereld vol tegenstrijdige, partikuliere en ekonomiese belangen. De werknemer zegt alleen als laatste: "ik weet het
niet" en richt zich dan tot het publiek met:
"wat zou u doen? " .
F. Hierna verspreidden we ons onder het publiek
en vormde kleine diskussie groepjes.
We verzamelden gedurende een half uur
zoveel mogelijk informatie over werksituatie
en houding t.o. v. de ondernemingsraad.
Daarna was het pauze. We trokken ons terug
en bespraken welke punten uit de diskussie
relevant waren en hoe we deze konden
omzetten in een improvisatie.

G. Na de pauze volgde deze improvisatie. We
gingen daarbij uit van een vergadering van de
ondernemingsraad, die verschillende punten
op haar programma had. Om deze punten
duidelijk te maken ging de vergadersituatie
vaak over in een scène (bv. selektie van
stewardessen, een reis met de KLM,
overnachten in buitenlandse hotels etc.)
We lieten o.a. zien hoe de ondernemingsraad
verstrikt raakt in kleine problemen, zoals
te hoge temperaturen op de kantoren, het
plaatsen van koffie-automaten, de kwaliteit
van de lunch in de kantine, maar het uitzicht
verliest op grote problemen zoals de aankoop van nieuwe vliegtuigen, geluidsoverlast,
uitbreiding van landingsbanen enzovoorts.
Dit laatste omdat het door deskundigen
uitgewerkte plannen betreft , die zo komplex
zijn dat er nauwelijks inzicht in te verkrij gen valt.
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misdaad

4. Bijenkorf:

Opdrachten van stimulator (Helmert)
in ontstaansfase

''misdadigers''
Het is ons vrijdag j. 1. gelukt, vind ik, één
verhaal te vertellen. Zonder dit verhaal uit het
oog te verliezen zal ik nu nog even voor elke scène
apart duidelijk het tema geven dat over moet
komen. Gebruik dit tema vanavond als afzet.

1. Proloog:

Hoe een daad tot misdaad
wordt.
2. Vader en dochter : Kinderen kunnen onbevangen
vragen ste Hen, waar wij
als gekonditioneerde oudere
erg verlegen mee kunnen
komen zitten.
DE ABSURDITEIT VAN ONS
MAATSCHAPPELIJK .
SYSTEEM KOMT LANGZAAM NAAR BOVEN EN
VALT MOEILIJK TE BEDEKKEN (TOE TE DEKKEN).
3. Gezinssituaties:
Ouders willen het beste voor
hun kinderen.
Kinderen willen doen wat hun
verlangen of begeerte hen ingeeft.
Zonder dat iemand opzettelijk kwaad wil, raken beide
partijen in verstikkende
patronen verward.
BOTSENDE, WRIJVENDE
ONMACHT.
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5. Rechtbank :

6. Rechter en hoer:

De maatschappij zet werkende jongeren schaakmat en
verdrukt hun fantasie en
persoonlijke mogelijkheden.
Aan de andere kant wordt hen
door vakkundig geknutselde
fantasie~n (film en reklame)
voorgetoverd dat ze volwaardige mensen zijn, die alles
kunnen bereiken en krijgen.
UITBARSTING EN AGRESSIE
VERWEKKENDE T E GEN STELLING.
Vanachter hun hoge tafel en
voorgeschreven ritueel hebben de rechters altijd gelijk
en dat willen ze weten ook!
De verdachte, die niet stevig
in zijn schoenen staat, delft
logieserwijze het onderspit.
KEURIG, AUTOMATIES,
HYGIENIES WORDEN GEESTELIJKE LIDTEKENS TOEGEBRACHT DOOR HOGE
AMBTENAREN.
Zonder het ritueel komt de
rechter menselijk gesproken
in het nauw.
Zonder het ritueel krijgt de
verdachte menselijk gespro ken meer kans.
DE EEN PROBEERT TEVERGEEFS IN DE ZE ONTLUISTERING ZIJN HOOFD BOVEN WATER TE HOUDEN
DE ANDER KRIJGT EEN ON GEKENDE KANS ZIJN
(HAAR) GEVOELENS TE

7. Gevangenis:
8. Terugkeer:

UITEN EN TERUG TE BETALEN WAT HEM IS AANGEDAAN.
WAARTOE DIENT DIT
SYSTEEM?
De ex-gevangene wil graag in
de maatschappij.
De maatschappij doet haar
best hem weer op te nemen.
Maar onbewust is het stigma
ingeslopen.
Terugkeer is een
TRAGIESE ONMOGELIJKHEID.

Werkteater spreekt dialogen waarop schrijvers
jaloers kunnen zijn.
Haarlems Dagblad
Oprechte Haarlemsche Courant
woensdag 30 januari 1974.
door Jacques Heijer.
Amsterdam - Het werkteater is een typisch
akteursgezelschap. Een schrijver, een regiss eur,
een dramaturg, die de m eeste invloed hebben op
gebruikelijke toneelopvoeringen, komen bij het
werkteater niet te pas.
De dertien spelers bepalen zelf wat ze spelen en
hoe. Aan de basis van elke produktie staat hun
eigen persoonlijkheid.
Ze hebben die in de afgelopen drieëneenhalf jaar
van het bestaan van de groep op allerlei manieren
ontwikkeld. Dat heeft een omvangrijk arsenaal
aan speelmogelijkheden opge leverd, die strikt
persoonlijk blijven. Er komt geen woord uit, of
ze hebben het zelf gevonden, gevoeld en beredeneerd. Daarom kan het in elke voorstelling ook
weer opnieuw gevonden gevoeld naar boven komen.
Werkteatervoorstellingen blijven fris en nieuw,
hoe vaak ook gespeeld.
Door hun training, lichamelijk en geestelijk,
staat iedere speler zo sterk in zij n schoenen,
dat hun dialogen echte realistische gesprekken
zijn; het treffen van individuen. De konflikten
die ze spelen zijn echte konflikten. Geen schrijver
kan hen dat verbeteren, laat staan voorschrijven.
En omdat het akteurs met zelfkritiek zijn en
géén egotrippers, is hun soort toneel spits en
bondig teater.
Improvisatie
De voornaamste werkmethode van de groep is de
improvisatie. Deze is een middel, veel toegepast
in de opleiding voor toneelspelers, om vanuit
eige n persoonlijke ervaringen m ense lijke situatie s
uit te bee lden . Be ginnelingen in deze kunst blijven
e rg dicht bij zichzelf. De meest voor de hand
liggende jeugdervaring komt in een beginne rs
improvisatie het e erst eruit. Het werkteater is

9. Fenol:

10. Ballade:

De familie Frankenstein
probeert door van kleine
misdaden grote krantenkoppen te maken hun eigen
vunze praktijken te verdoezelen.
STINKENDE, FATALE
KORRUPTIE.
De aangeboorde misstanden
ontsluierd en
AAN DE KAAK GESTELD.

over dat stadium heen. De spelers improviseren
vanuit veel diepere lagen van hun karakter.
Ze hebben ontdekt dat niets menselijks hun vreemd
is. Joop Admiraal - om e en van hen te noemen kan een moeder of rechter spelen. Hij blijft Joop
maar zijn moeder is even scherp naar het leven
getekend als zijn rechter. En niemand van de
anderen kan zijn moeder of zijn rechter naspelen,
zo ze dat al wilden. Het opvallende is dat de
improvisaties van het werkteater vooral in
woorde n tot uitdrukking komen. Puur lichamelijke
improvisatie - zoals toneelliefhebbers leren
kennen in de stijl Grotowski - is er niet bij.
Het woord is het voornaamste kommunikatiemiddel met het publiek. Daartoe neemt de
groep e en unieke plaats in, niet alleen in het
Nederlands toneel m aar ook internationaal gez ien.
Ik heb in Mickery nog nooit een groep gezien
als het werkteater en dan met r esultaten van
zo'n hoge kwaliteit.
Daarbij komt dat het gezelschap altijd onmiddellijk voor iedereen te begrijpen is, of men nu
gestude erd heeft of niet, een toneelmaniak
of niet. De spelers zoeken niet zichzelf, noch de
toneelkunst om de toneelkunst, maar gebruiken
zichzelf voor een gericht sociaal doel.
Nooit goed.
Het werktater is ontstaan uit onvrede met het
reguliere toneel. Oplei ding en traditie maken
akteurs tot bruikbaar materiaal voor rollen en
vertolkingen, die schrijvers en regisseurs
bedenken ("Wat van jezelf kwam was op de
toneelschool nooit goed", zegt Marja Kok).
Het werkteater betekende voor zijn spelers e e n
bevrijding van eigen persoonlijkheid. Geen
wonder dat het werkteater in de stukken die het
speelt verwante mensen en situaties behandelt.
Men beeld juist die toestand uit, waarin het
individu in de knoop komt met tradities in de
maats chappij.
Zijn groter e produkties gingen over de
emancipatie voor de vrouw ('"t is maar een
meisje"), psychiatriepatiënten (Toestanden)
en mis dadigers (Misdaad) .
Dit laat s t genoemde stuk wordt donde rdagavond
gespeeld in de toneels chuur en het is een bezoek
dubbel en dwars waar d. Vooral, maar niet alleen
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voor degenen die in het onderwerp geinteresseerd
zijn. "Misdaad" is gebaseerd op ideeën van de
Rotterdamse misdaadkundige prof. Hoefnagels
Maar niet alleen hij heeft aan de wieg van deze
produktie gestaan, ook reklasseerders en
ex-delinquenten zijn bij de voorbereiding
betrokken geweest.
Zoals met hun andere produkties zoekt het
werkteater publiek op, dat bij het onderwerp
geïnteresseerd is. "Misdaad" is in de jeugdgevangenissen gespeeld en huizen van bewaring.
Ik heb het eenmaal voor neutraal publiek gezien
in het werkteater ateliër aan het Kattegat; en
twee maal achter elkaar in verkorte vorm
waarvan eenmaal in het Engels, voor de
gevangenen in het huis van bewaring 1 in
Amsterdam.
Inpakster
"Misdaad" bestaat uit enige groepen van scènes
die verschillende onderwerpen behandelen.
Na een even ontwapenende als slimme proloog,
waarmee het toneelkijkend publiek bij de zaak
wordt betrokken, volgen enige gezinssituaties
waarin een psychologische achtergrond wordt
gegeven van iemand die eventueel een misdadiger
zou kunnen worden.
Dan spelen Peter Faber en Shireen Strooker op
fabelachtige manier een jongen en een meisje
die e lkaar net hebben leren kennen. Hij werkt
aan de lopende band in de Fordfabriek aan
autobumpers, maar met het vooru,itzicht
"te promoveren tot de koplampen". Zij werkt in de
Bijenkorf als inpakster maar had eigenlijk
verkoopster willen worden. In enige bliksemsnelle
dialoogjes krijgen we een volledig beeld van dat
tweetal: achtergrond verlangens en hun maatschappelijke plaats. Elke toneelschrijver zou
z'n vingers aflikken voor zoveel kernachtigheid
James-Bond film spelend komt het tweetal bij de
Bijenkorf t erecht, waar Peter een ruitje breekt
om te zien waar Shireen werkt. In een droomroes
van bezitsdrang slepen ze alle luxe - artikelen bij
elkaar, tot het Shireen te machtig wordt en in
paniek vlucht. Peter wordt gepakt, komt voor
het gerecht. In enkele minuten tijd zit j e als
toeschouwer van een bovenkamertje via de
Bijenkorf in de rechtzaal. Net een film. Volgt de
rechtzitting, die vrijwel uit het leven gegrepen is.
Peter draait de bak in, waar we alweer in een
zeer kompakte scène het gevangenisleven
geschilderd krijgen.
Dan volgen scènes die zeer uiteenlopend van
inhoud of vorm zijn. Een akrobatennummer is de
vorm waarin Yolande Bertsch en Peter Faber de
reklassering afdoende door de mangel halen.
Joop Admiraal en Marja Kok spelen een scène
waarin de vrouwelijke verdachte (een hoertje)
een rechter zover krijgt dat hij zijn menselijke
gezicht toont.
Tussendoor een merkwaardige in de vorm
van een quiz -met-het-publiek gegoten scène over
agressie. En aan het slot een s atirisch nummer
over wat Hoefnagels de grote misdaad noemt.
Verschillende spelers vormen een trein, die
onze welvaart voorstelt, getrokken door Jan met
de Pet en Moeder Natuur als een alras dood~
vallende aanhangwagen. En passant wordt op
luchtige wijze het gastarbeiders probleem door24

genomen. De epiloog bestaat uit een ballade,
waarin "kleine" en"grote" misdaad met elkaar
in verband worden gebracht.
Stijlbreuken
Naar mijn smaak zijn de verschillende groepen van
scènes perfekt van inhoud en zeggingskracht, maar
te uiteenlopend van karakter om een dramatisch
geheel te vormen. De reklasseringsscène
heeft een totaal andere vorm dan de inbraakscène.
De realistische rechtzitting heeft een ander doel
dan de droom-achtige rechter-hoer-scène.
En zo zijn er wel meer stijlbreuken aan te wijzen.
Natuurlijk heeft alles met het onderwerp te maken,
maar dit is te veel omvattend om in enkele uren
tijd afdoende en toch kernachtig te behandelen.
Ik zou niet weten wat je uit deze voorstelling
zou moeten schrappen, maar mijn (overigens
geringe) gevoel voor orde en eenheid zegt
dat er iets niet klopt.
Misschien ligt de verklaring voor de stijlbreuken
in het feit, dat je gewend bent aan toneelstukken,
waarin maatschappelijke en psychologis che
problemen aan een enkel individu worden
opgehangen. Het werkteater laat juist zien door
scènes, waarin verschillende individuen een
rol spelen, dat misdaad (of psychische stoornis
in "Toestanden") een persoonlijk probleem van
ieder van ons kan zijn. De algemeenheid van het
probleem komt daardoor heel goed tot zijn recht.
Het zou me dus een zorg moeten kunnen zijn,
dat de dramatische eenheid verstoor d wordt.
Toch zou ik weleens een projekt van het werkteater willen z ien, dat ook als geheel net zo evenwichtig gekomponeerd is, als de scènes op z ich.
Mocht u door bovenstaande ernstig uitgevallen
wijdlopigheid vrezen, dat "Misdaad" (of ande re
projekten van het werkteater) zware kost is , dan
heb ik u ongewild misleid. Je amuseert je als
toeschouwer kostelijk. Je ziet dingen gebeuren
die je nergens anders te zien krijgt. Zó terzake
en geestig, dat je opgewekt naar huis gaat.

4 oktober 197 4.
Hallo Marja,
Verrot leuk post van je t e ontvangen, zal mij met
de desbetreffende personen in verbinding stellen.
Bureaucratisch gezegd he, wie met pek te doen
heeft wordt er door verwoest.
De algehele opinie betreffende die middag was,
moesten ze g. v.d. veel m eer toestaan, was zinvol,
leerzaam en kon men zich eens uiten, eerlijk en
oprecht. Niet alleen dat jullie onder de indruk
waren, maar zeer zeker ook wij, het sublieme
spel van jullie, gaf in een overdreven zin de juiste
weergave van onze rechtzaken. Kommedie en
kunstig.
Dergelijke groepen als jullie werkteater zouden
wettelijk verplicht moeten worden landshotels
af te reizen en voorstellingen moeten geven, maar
tevens ook discussie dagen organiseren om zonodig met ruggesteun van gedetineerden onze
belangen, klachten en verbeteringen als gedelegeerden in DenHaag te kunnen bepleiten
Misdaad oftewel criminaliteit hebben jullie ten
tonele gebracht. Wat zouden jullie ervan denken
eens "mens als nummer" ten tonele te brengen.
Zou de maatschappij zich weleens gerealiseerd
hebben, wat het onnatuurlijke leven als nummer
betekent, inhoud en zin het heeft.
Projekt misdaad, beste Marja, is een onderwerp
waarvan en waarover niet genoeg gepraat kan
worden, maar dan moet m en als punt 1 op
programma zetten "Hoe kan men op menselijke
en rechtschapen wijze misdaad bestrijden",
en dit heeft me n in ons klein landje nog steeds
niet ten berde gebracht, hier geld immers nog
als regel, vergelding, stomme publiek moet
geloven dat wij voor hun belangen vechten, hun
schamel bezit en veiligheid gaat ons ter harte.
Kloten lopen er altijd rond, justitie systeem is
erop berekend dat het niet aan werkgevers
(gedetineerden) te kort komt. Realisties bekeken
zijn wij dat in feite. Je gooit je bron van familie
inkomst en toch niet aan de kant.
Marja, ik kom a.s. dinsdag 8ste om te sollisiteren naar Amste rdam, als het even kan kom ik
langs lopen. Ik zal je in niet een te la..11ge tijd
meer vertellen over de middag die zo onvergetelijk voor ons is geweest. Heb je nu direkt terug
willen schrijven, zo gelukkig was ik iets van je
te horen.
Doe de gehele ploeg de groeten en beste wensen,
met van een iede r hier een oprecht gemeende
wens voor een sukses in de toekomst, de kreet
gaat door het gebouw, komt werkteater weer
gauw! ! Jullie komst is zoals gebleken is, een
morele steun voor ons, het weten dat er m e nsen
rondlopen die zich toch nog wat van ons aantrekken
geeft je juist dat gevoel, wat je hier zo broodnodig hebt.
Wij zijn niet helemaal uitgestoten.
Marja, nogmaals bedankt voor je brief, aan allen
dank, namens allen hier en tot weerziens, hier
of ergens waar .
Groeten en beste wensen voor Berry
van Johny

straatteater 73
Het programma dat door Gerard en Herman werd
gestimuleerd heette " Holland hangt de was buiten"
of "Hol door de polder" en was een aaneenschakeling van verschillende items.
Het werd gespeeld in een tent zonder zijwanden,
op 16 palen, in de kleuren van de hollandse vlag.
Het plan waar en wanneer gespeeld zou worden
lag van te voren vast, en tijdens 35 dagen werd
in 32 plaatsen 37 keer gespeeld.
Na de aankomst 's ochtends werd de tent
opgebouwd, daarna werd e r met de wagen de
stad door gereden om het programma aan te
kondigen. 's Middags
speelden we het programma en braken daarna de
tent weer af.
Het geheel begon met Shireen en Marja, die over
een feministies onderwerp begonnen te praten.
Dit eskaleerde tot een enorm konflikt, dat in
slapstick-vorm werd uitgewerkt.
Zij moesten plaats maken voor een koortje met
een chineese gastdirigent: Gerard, dat weer
gevolgd werd door een akrobatieknummer.
In het sprookje van het gouden varken, waar
iederee n aan bleef kleven, werden allerlei
politiek-maatschappe lijke items ve rwerkt .
De generaal bleef kleven,
het kind, de belastingen. Dit werd allemaal aane lkaar gepraat
door de koningin op een grote kartonnen troon, als
een soort troonrede. Zij had een wit zakdoekje in
de ene hand en een oranje appel in de andere hand.
Als akt tussen twee items kwam Miss Fatima,
een zegsters-nummer van Marja, gepresenteerd
door Helmert, waarbij de geloofwaardigheid
ongekend grote vormen aannam.
Als afsluiting deed de finale dienst, die in
Mûnchen en Paradiso ook met sukses was
gespeeld. Het is een grote wedstrijd tussen
de familie Koudijs: Daria Gerard, Shireen,
Yolande en Herman en de familie Spaan: Cas,
Marja, Rense , Joop, geleid door Peter.
Rense was Daan Spaan, de piespaal, die van alles
de schuld kreeg en voor alles gebruikt werd.
Ze deden elkaar de meest afschuwelijke dingen
aan, in dienst van de grote prijzen, die in het
vooruitzicht werden gesteld. Ze vochten, kleedden
elkaar uit, en werden voortdurend voor schut
gezet.
De spelleider wist het echter altijd zo te
manipuleren, dat er tenslotte niemand gewonnen
had e n het geheel eindigde met een lied waarin
hulde werd gebracht aan Nederland op de wijze
van "Waar de blanke top der duinen".

Op de volgende pagina in plaats va n Straatteater
vervolg Misdaad
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straatteater 73
Uit Mickery Mouth/Toneel Teatraal.
Werkteater: over vliesdun ijs tot resultaat.
door: Janine Brogt.
In hun speelruimte aan het Kattegat speelt
Het Werkteater sinds september een nieuw
projekt: kriminologie. Het volgt op andere
projekten als Toestanden en Het is maar een
meisje. Zo langzamerhand is het publiek van
het werkteater gekonditioneerd om dergelijke
"projekten" te verwachten. De leden treden
op als auteurs, akteurs , regisseurs , en
uitdragers van duidelijk omlijnde maatschap·pelijke ideeën.
Maar waar kijkt het publiek eigenlijk naar?
Hoe komt zo'n projekt tot stand? Waarom?
Op welke manier wordt eraan gewerkt?
Wie of wat bepaalt wat erin komt en wat niet?
Voorgeschiedenis.
Het kriminologie projekt kwam via een omweg
bij het werkteater terecht. Prof. Hoefnagels,
kriminoloog in Rotterdam, had de NOS-televisie
benade rd in verband met een toneelstuk van zijn
hand over een gedetineerde in voorarrest:
Het Ritueel. Uit gesprekken tussen Hoefnagels
en Stefan Felsenthal (hoofd drama NOS), bleek dat
de kriminaliteit dramatische kanten bezit,
geschikt om een publiek mee te konfronteren.
Felsenthal opperde dat het werkteater zoiets
tot stand zou kunnen brengen. Hoefnagels was
enthousiast en h et werkteater voelde zich
sterk aangetrokken tot de problematiek. Als voorwaarde stelde zij echter dat het projekt onafhankelijk van de televisie tot stand zou moeten
komen. Bij deze overweging speelden slechte
televisie-ervaringen met '. 'Het is maar een .
m eisje" een rol.
Afgesproken werd dat de NOS een claim zou
hebben indien het projekt geschikt zou blijken
voor tv.
Het stigma en de macht.
"Het stigma en de macht" is de titel van een
artikel dat prof. Hoefnagels op 14 april 1973
in de Volkskrant publiceerde. Deze twee
elementen vormden ook het leitmotiv van zijn
gesprekken met het we rkteater over aspekten
van kriminologie. Stigma houdt in: iemand
een etiket op.p lakken in geestelijke, lichamelijke
of sociale zin. Misdaad is zo'n etiket en
machthebbers kunnen iemand tot misdadiger
"benoemen". Als bv. iemand bij een kroegruzie
de keel van een ander dichtknijpt, wordt hij
daarvoor strafbaar gesteld en door een rechter
tot de orde geroepen. Als echter de bevolking
van Vlaardingen en bloc de keel wordt
afgeknepen door een waigelijke stankgolf, dan is
dat ee n mishandeling die niet, of uitermate
moeizaam strafrechtelijk te vervolgen is.
De rechtbank is de geïstitutionaliseerde benoemer
van het stigma. De machthebbers spreken recht,
de machtelozen worden berecht. De gelijkheidsideologie, die zo vurig beleden wordt in onze
maatschappij , die gericht is op prestatie en
opgejaagd wordt door agressieve reklame , ligt
de machthebbers in de mond bestorven en blijft

voor de nietmachthebbers en de gestigmatiseerden
onbereikbaar en onbestaanbaar.
Het stignatiseren gebeurt niet alleen door de
machthebbers, maar ook door de slachtoffers.
Iemand die tot "misdadiger" is benoemd zal in
veel gevallen zelf in dit etiket gaan geloven.
De wereld om hem heen zal hem in de meeste
gevallen ook niet veel kans geven dat etiket
te vergeten: wie eens steelt blijft altijd een dief.
Verwerken.
In de praktijk probeert het werkteater in drie
groepen greep te krijgen op de veelheid aan
materiaal. Een groep tracht een verdeling
in verschillende thema's aan te brengen. De
tweede groep werkt aan het omzetten van die
thema' s in toneelvorm. Groep drie probeert
de grote lijn aan te brengen in de door één en
twee aangedragen mogelijkheden.
Er is een stimulator en een koördinator van deze
groepen, zodat een en ander minder kans heeft
uiteen te vallen.
Voor de spelers kunnen de elementen van een
scène door intuïtie, associatie, speeldrüt
(of domweg doen) , plotseling op hun plaats
vallen in een helder, geïntegreerd geheel - of
het kan een moeizaam schuiven met ideeën zijn
die maar geen vaste vorm aan willen nemen.
Voor de buitenstaander kan dit soms boeiend
zijn om waar te nemen, maar ook melig, of
niet ter zake doende.
Meer elementen die blijven terugkomen zijn:
het steeds wisselen van rollen; het opnieuw
doorpraten van eerdere ervaringen;
het uitwisselen van informatie; het aan elkaar
tonen wat in de verschillende groepjes is
gedaan; de bereidheid om een scène die al "zit"
weer om te gooien om een ander effekt te
onderzoeken; kritiek geven en kritiek krijgen.
Improvisatiescène.
Een rechter moet nog één geval behandelen.
Hij doet net een dutje, zijn kollega' s zijn
even een broodje gaan eten - maar de parketwacht
dringt aan de zaak even af te handelen; het is een
eenvoudige zaak. Het dossier klopt niet: het is
van een man en de beklaagde is een meisje.
De parketwacht gaat het juiste dossier halen.
De rechter is slecht op zijn gemak, zonder zijn
rituele broeders plus bijpassende papierwinkel.
Het meisje is veel te duidelijk aanwezig, doet
van alles: schoenen uittrekken omdat ze knellen,
gaan zitten, vragen of hij ook zijn schoenen
uit heeft, vragen hoe hij heet.
Als rechter kun je niet zo maar babbelen met de
eerste de beste anarchiste, zo'n bommengooister
die in staat is op blote voeten door je rechtszaal
te lopen en pepermuntjes naar je hoofd te
gooien. Een rechtszaal is op die manier geen
r echtszaal meer. Ze loopt er dwars doorheen!
Ze doet stiekem kunstjes op het tapijt, wil
verstoppertje spelen, zit plotseling op de stoel
van de rechter. Ze wijst hem naar de beklaagdenbank, houdt vol dat hij daar moet gaan zitten.
Hij huilt: een man die rechter is barst in tranen
uit, omdat een meisje een rechter niet serieus
neemt, zijn rechtszaal niet serieus neemt,
hem niet serieus neemt.
27

De parketwacht brengt het juiste dossier.
De rechter wijst vonnis over het meisje.
Eerste konfrontaties
In april zijn er werkavonden. Publiek komt
kijken naar een projekt in wording. Bij de
huidige stand van toneelzaken is dat een ongewoon gebeuren en uit reakties blijkt dat het
niet meevalt adekwaat te reageren op een proj ekt
"in de steigers" het publiek vindt het goed of
nodig om als waardebepalend kritikus op te
treden en de konfrontaties krijgen op die manier
het odium van voorstellingen waarbij niets mag
mis gaan. Deze avonden dreigen de manier van
werken te beïnvloeden omdat de groepjes zich
met een "onaffe" scène gedurende een konfrontatie slecht op hun gemak voelen: het getoonde
moet presentabel zijn.
Anderzijds heeft het werkteater ook een ervaring
waarbij het voorstelling-syndroom volkomen
afwezig is en een werkelijke wederzijdse konfrontatie plaatsvindt, nl. in de jeugdgevangenis
11
de Korridor 11 • De scènes vervullen een
duidelijke funktie: het herkennen en verwerken
van eigen problematiek.
Het kontakt tussen spelers en publiek is intens:
een scène die scherp de emoties van de daad
stelt tegenover de emotieloze versie die er in
de rechtszaal van gegeven wordt, slaat zo aan
dat de jongens uit de gevangenis daarna de zaak
van één van hen rekonstrueren en zelf spelen.
Scène-konfrontatie.
De werkruimte aan het Kattegat. Een publiek
van werkende meisjes op hun vormingsdag.
Sommige hebben ekstra mooie kleren aan;
onder het kijken worden sigaretten uitgewisseld.
Een man zit in een park; een jongetje zit bij hem.
De man voert eendjes, een grote eend schrokt
al het brood op. Daar kunnen ze over praten.
Ook over voetballen, en over school en over
zwemmen 's morgens vroeg en wat voor zwembroek je dan aan hebt. De man legt aan de
meisjes uit wat hij voelt. Kinderen kunnen altijd
goed met hem overweg, hij dringt zich nooit op.
Wel probeert hij als huisvriend in gezinnen met
jonge kinderen te komen. De psychiater heeft
gezegd dat wat hij wil niet gek is, maar dat het
niet kan.
Het jongetje denkt na over de ontmoeting.
Als hij met de man gaat zwemmen moet hij
zijn broek uit doen. Dan moet de man ook zijn
broek uit doen: kan hij lekker zijn piemel zien.
Als hij in bed ligt vertelt zijn vader van
Roodkapje. Heel spannend. Op enge momenten
pakt zijn vader hem lekker vast. Als hij komt
bij:''Grootmoeder, wat heb je een grote ..... 11
roept hij heel hard: "piemel".
Een jongetje is in het park "betast" door een
man. De man staat terecht. De meisjes moeten
zijn strafmaat bepalen. Het werkteater probeert
nuanceringen in de zaak en de beoordeling
aan te brengen door vragen te stellen:
Is het betasten schadelijk voor het kind?
Heeft alleen de man schuld, of het jongetje
eveneens? Als h et betasten niet schadelijk is,
heeft dat dan invloed op de straf?
Ouders betasten hun kind toch ook? Had die man
h em overal aan mogen raken, beha lve daar?
Zouden de ouders misschien jaloers zijn?
Moet zo'n man onder toezicht? In, of buiten
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een inrichting? Of zou hij misschien in een
kindertehuis kunnen gaan werken?
De meisjes beslissen levenslang in een inrichting.
11
Als hij er na een paar jaar weer uit komt,
doet hij het weer. 11
Konsekwenties.
De ervaringen bij de verschillende konfrontaties
hebben geleerd het voorlopig maar zonder
publiek te doen. Er wordt alleen een afspraak
gemaakt om te komen spe len in de jeugdgevangenis
in Vught. In mei, als er overdag voorbereidingen
voor het zomerstraatteater getroffen moeten
worden, zullen opnieuw een aantal publiekskonfrontaties plaatsvinden. Het idee is dat er een
zekere ontspanning op zal treden als er niet
meer dagelijks aan het kriminologie-projekt
gewerkt wordt, waardoor konfrontaties
onbevangener tegemoetgetreden zullen worden.
Voorlopig werkt men overdag gewoon door.
In sommige scènes die vrijwel klaar zijn,
worden kleine veranderingen aangebracht die
het thema duidelijker of de scène dramatisch
spannender maken - vaak gaan die twee hand
in hand. In de kinderlokker scène bv.
(die overigens geïnspireerd is op een artikel
in Panorama), wordt nu eerst het stereotype
gepresenteerd: de enge man die door buurtgenoten wantrouwend wordt bekeken. Dan klapt
het beeld als het ware om van stereotyp naar
individueel en vertelt de man over zijn gevoelens:
zijn verhaal wordt onderbroken door de sprookjesvertellende vader, die nu onder het vertellen
zijn zoontje in bad doet.
De scène wint op deze manier duidelijk aan
kracht: je wordt je als publiek veel duidelijker
bewust van het isolement waarin de kinderlokker
verkeert, als je hem eerst, samen met "de
buurt" van een afstand hebt bekeken; en de
hypokriete onzin van een justitiële term als
"betasten" wordt schel belicht door het plezier
dat de vader beleeft aan het in bad stoppen
van zijn kind.
Konfrontatie - publiek.
Publiek loopt de bovenruimte van het Kattegat
binnen, geobserveerd door leden van het
werkteater. Publiek wordt aange sproken.
"Hebt u blauwe ogen? Hebt u een rood kersje op
uw spijkerbroek geborduurd?"
"ja."
"Mag ik u dan een paar vragen stellen? Wat is
uw naam? Leeftijd? Beroep? Waarom bent u
hier?"
"Ik ben alleen maar hier om naar een publiekavond van het werkteater te kijken . •.. Eh, moet
ik mijn naam opgeven?"
"Hebt u weleens een misdaad begaan?"
" •.. . Ik . • . . "
"Hebt u weleens iemand willen vermoorden?"
" .. . . . Ik, nou ja , ik . . . ja. 11
11
Wie?"
11 • • • • • Eh, ja, waa rom moet ik eigenlijk al die
vragen beantwoorden? Wat gaat u eigenlijk met
mijn antwoorden doen? 11

As pekten.
Nieuwe scènes worden gemaakt en uitgewerkt.
Het moeilijkst op te lossen probleem blijft echter
niet zozeer de enorme hoeveelheid materiaal,
als wel het vinden van manieren om toeschouwers
wezenlijk te betrekken bij de zaken waar het over
gaat. Het projekt wordt opgezet voor een zeer
breed publiek: op de eerste plaats iedereen die
met het gevangeniswezen te maken heeft, van
gedetineerden tot hoogleraren in de kriminologie;
dan vormingscentra, klubhuizen etc. en ook nog
het publiek dat eigener beweging naar de werkteatervoorste Hingen in het Kattegat komt.
Ieder individu van dat publiek wordt hoe dan ook
vrijwel dagelijks gekonfronteerd met aspekten
van kriminaliteit: of het nu gaat om het eigen
proces, bet eigen vonnis en de eigen cel, of om
een bekeuring wegens te hard rijden, bet nieuws
van een moord of een gijzeling, of misdaadseries
op de televisie. Het probleem is dus niet bet
publiek vertrouwd te maken met bet onderwerp.
Maar bet is wel zo, dat vrijwel iedereen geneigd
is het zoveel mogelijk uit de weg te gaan, en
het zeker in het eigen leven te verdringen of te
ontkennen. "Ik ben toch geen misdadiger" , als
reaktie van een Kattegatse "verdachte" op de hem
gestelde vragen is als het ware een omkering
van het stigma "misdadiger" in het stigma
"niet-misdadiger"; ik kan er niets mee te maken
hebben, dit gaat over anderen. Ook een gevoel
van machteloosheid, van onvermogen om een
probleem bevredigd op te lossen, bijvoorbeeld
als reaktie op sexuele misdaden, kan tot gevolg
hebben dat een konfrontatie zo veel mogelijk
vermeden wordt.
Ik herinner mij een soortgelijke r eaktie bij een
voorstelling van het projekt "Toestanden" in
een psychiatrische inrichting. Het publiek klapte
daar volkomen dicht, niet omdat het gebodene
hen niet boeide of aansprak maar juist omdat
het gepresenteerde hen niet zo direkt en onontkoombaar met zichzelf en hun problematiek
konfronteerde. Hoe moeilijk het ook is, wil een
projekt zijn doel niet voorbij schieten, dan
moeten dergelijke momenten adekwaat opgevangen
worden.
Publiek-improvisatie.
De konversatiezaal van een gevangenis. Veel
jongens: spijkerbroeken van een lullig, wijd
model; veel zegelringen, tatoeëringen, een
enkele zeer brede trouwring.
Een jongen zoekt werk. Andere jongens door een
ambtelijke blik in de ogen getransformeerd tot
employees van het arbeidsbreau, laten hem bij
ieder loket onnoemelijk lang wachten, beladen
hem geroutineerd met invulformulieren, of
sturen hem kundig met flinke kluiten onafzienbare
rietvelden in. De ambtenaren vertrouwen de
jongen niet erg: hij kan zich niet herinneren
wie zijn laatste werkgever was en kan geen
bevredigende verklaring geven voor het feit dat
hij de afgelopen drie maanden niet heeft" hoeven
werken.
Medogenloos wordt hij van loket naar loket
doorgestuurd. Tenslotte is er "voor iemand
zoals hij" wel ergens een baantje "in een kelder" .
Hij weigert. De ambtenaren veroorloven zich
enige korrekte verbazing.
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Drie konfrontaties.
Ik werd me het scherpst bewust van de enorme
diversiteit in zowel het onderwerp als het
publiek en zijn reakties, door het volgen van drie
verschillende ontmoetingen tussen het werkteater
en ."een" publiek: als eerste de groep werkende
meisjes uit Haarlem, daarna de jeugdgevangenis
Nieuw Varseveld in Vught, en tenslotte een
avond in het Kattegat voor gevangenispersoneel
en reklasseringsambtenaren. Eén ding hadden
de drie publieken gemeen: geweldig geboeid zijn
door het teatrale kunnen van het werkteater,
de eerste twee na aanvankelijke ongeïnteresseerdheid, of zelfs duidelijke weerstand.
Voor de werkende meisjes lag de moeilijkheid
om te verwerken wat ze zagen misschien niet
zozeer in de konfrontatie met het onderwerp, als
wel in de presentatie ervan. In Helmert
Woudenberg's korte inleiding op het onderwerp
en de vorm, buitelden woorden als thema, item,
kriminaliteit en kriminologie onuitgelegd door
elkaar. Toen de meisjes probeerden strafmaat
voor de kinderlokker vast te stellen, werden ze
volledig overspoeld door de vragen van de veel
beter in het onderwerp ingewerkte akteurs.
De vragen waren allemaal terecht, maar ze
hadden in plaats van gesteld, uitgelokt moeten
worden. De beantwoording ervan brengt een noodzaak tot het abstraheren van het probleem met
zich mee waar de meisjes terecht op afknappen.
De snelste en de meest voor de hand liggende
manier om van het probleem af te komen is het
te elimineren, in plaats van het onder ogen te
zien: de kinderlokker levenslang opbergen dan hoeven we tenminste niet meer over hem na
te denken. Het moeiteloze vermogen tot abstraheren, waar de akteurs van het werkteater misschien onbewust - over beschikken, is ook
even een probleem in de jeugdgevangenis.
De scènes slaan ongelooflijk aan; vooral die van
een winkeldiefstal m et het daarop volgende proces,
waarbij Peter Faber als de verdachte een ideaal
indentifikatie-objekt vormt; en de dolkomische
milieu-allegorie De welvaartexpres. Maar een
gesprek in groepjes na de voorstelling, gaat als
een nachtkaars uit als Rense Royaards en
Herman Vinck proberen de diskrepantie tussen
daad ·e n proces, of tussen daad en straf tot
gespreksonderwerp te maken. Het verbaalvermogen van beide spelers verlamt kennelijk
de eigen inbreng.
Gedetineerden.
Waarin het werkteater echter opnieuw uitmuntend
slaagt is in de snelle improvisatied die zij met
de gedetineerden ondernemen.
Jongens als reklasseringsambtenaar, aspirantwerkgever, of hun eigen vader, gaan op een
voortreffe lijke manier hun eigen problemen te lijf
en het sukses van gedetineerden-akteurs bij hun
publiek is overweldigend. Drie jongens die nog
voor zullen moeten komen voor een reeks van
diefstallen uit auto's e n huizen, spelen hoe het
geheel in zijn werk is gegaan op een dronken
zaterdag avond. De mogelijkheid eigen konflikten
uit te spelen - wie had eigenlijk het meeste
schuld? - wordt hier zo goed benut, dat de hele
avond leidt tot een geweldige ontspanning tussen
alle aanwezigen en - nu wel - gesprekken over
het hoe en waarom van daad en straf.

Na zo'n ervaring is het bijna beschamend te zien
met hoeveel kunstgrepen een willekeurig
Kattegats publiek tot wezenlijke betrokkenheid
bij het onderwerp moet worden verleid, waarbij
ik dan nog twijfel of de kleine intelektuele
spelletjes waaraan men deelneemt inderdaad dat
effekt hebben. De manier waarop men zich leent
tot de enquete over de eigen misdadigheid, een
quiz, het uitzoeken van held of boef voor een
misdaadfilm is vaak wat vriendelijk neerbuigend
voor een publiek dat van nature geneigd is zich
gemakkelijker te identüiceren met de uitdeler
van het stigma dan met de gestigmatiseerde, ·
liggen er vele barrières tussen het intellektueel
kennisnemen van de problematiek en een direkte,
gevoelsmatige respons.
Voor dergelijke. problemen bestaan geen pasklare
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oplossingen. Het werkteater zoekt ernaar door
gebruik te maken van veel en verschillende
materiaal, gepaard aan een veelheid van vormen.
Gezamenlijk scheppen zij een diversiteit aan
identüikatiemogelijkheden, die, zoniet de
oplossing, dan toch een duidelijk antwoord op de
problemen zijn. Kijkend naar scènes, zelfs
meespelend, deelnemend aan spelletjes, meepratend en denkend heeft ieder publiek van
het werkteater de kans onÏ-të-ïachen, te huilen,
te denken, zich machteloos te voelen, of oplossingen te zoeken voor aspekten van kriminologie.
Het is teater maken op een voor Nederland unieke
en tegelijkertijd vanzelfsprekende en zeer
funktionele wijze.
Janine Brogt.

ad- hoc projekten
Angola-akt
De geschiedenis van Angola sinds de kolonisatie
in 1485, samengevat in een korte demonstratie
(+ 15 min.). Gespeeld in het portugees door
een missionaris, een kolonel, een industrieel
en een Angolees (zwijgende rol) .
Op verzoek van Amnestie Inte rnational.
Gespeeld: 2x in DenHaag op straat ,
2x in de techniese .hogeschool Delft

Verkiezings':"àkt
Naar aanleiding van de op handen zijnde
parlementsverfdezingen.
Op verzoek van de partij van de arbeid.
Een oproep om te stemmen door middel van een
kort verslag: de kleine man, om de oren
geslagen met beloftes en leuzen van de politiekepartij -maskarade, s temt niet. Het gaat hem niet
aan. Maar de regerende koalitie legt snelwegen
aan, waar hij in het gras wil liggen, loost gif
waar hij wil zwemmen, lokt zware industrieë n,
waar hij wil leven. En dan denkt de kleine man,
die dit alles niet verdragen kan, dat hij toch
beter gebruik kan maken van zijn kleine recht
om t e stemmen. En dan liever links dan rechts.
Gespeeld in Zaandam,
Velzen,
Amsterdam
(4x op straat)
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Het verhaal van Greet Gerritsen, een sociaaldrama van twintig minuten ................ .
Op woensdag 24 oktober 1973, speelden Shireen,
Peter, Herman, Hans en Joosje voor de
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening
Walcheren.
We speelden er ter gelegenheid van de opening
van een nieuw gebouw.
We speelden er voor maatschappelijk werkers,
gezinsverzorgers, bejaardenverzorgers en
kliënten.
Tussen 7 en 9 uur speelden we het 4 k~er.
Korte beschrijving van de akt.
·
Personen: Greet (moeder)
Piet (vader)
Maatschappelijk werker
Cor (zoon)
Beppie (dochter)
Opa
een verteller.
Verteller: Dames en heren, we nemen u mee naar
het huis van Greet en Piet Gerritsen eerste scène:
Piet komt thuis, veel te laat en Greet en hij
krijgen ruzie. Ze gaan naar bed, maar Piet
gaat nog even een pakkie shag halen.
Als Greet de volgende ochtend wakker wordt, ligt
er een briefje dat hij vertrokken is.
In woede en paniek belt ze de S. 0. S. t elefoondienst
en krijgt het antwoordapparaat.
Verteller: Greet blijft alleen achter met de zorg
voor haar kinderen. Wat moet ze doen?
Na een week gaat ze naar het buro voor maatmaatschappelijk werk, om te kijken of ze een uitkering
kan krijgen. Na een grote drempelvrees is ze dan
binnen, waar een man achter een loket haar te
woord staat.
Ze wordt drie keer doorgestuurd naar een ander
loket en belandt dan bij een maatschappelijk
werker die haar beloofd morgen iemand te
sturen die haar problemen op zal lossen.
Verteller: We zien nu de familie Gerritsen in
afwachting van het bezoek van de
sociaal werker,
Het overgebleven gezin van Greet wordt bijelkaar
geroepen. Opa moet in zijn kamer opgesloten
worden, wat hij zelf weet te verhinderen.
Hij zeurt steeds over het verleden. Beppie is een
wat achterlijk meisje, dat voortdurend.over chips
zeurt. Cor is een jongen die op een tuchtschool
heeft gezeten en die zich nu de "man" in huis
voelt . Moeder waarschuwt dat iedereen zich netjes
moeten gedragen.
Het hele gezin ziet (materieel) in de maatschappelijk
werker de oplossing. (chips, transistorradio,
uitkeringen)
De maatschappelijk werker komt en stelt een aantal vragen. Beppie ziet hem voor de nieuwe pappie
aan en springt bij hem op schoot. Cor en opa
hangen ook om hem heen, terwijl ze allemaal
t egen hem blijven praten.
De m aatschappelijk werker weet te ontkomen en het
gezin praat door als~f ze niet gemerkt hebben dat
hij weg is.
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Verteller: Twee weken later .... .. .... .
Een voor een vertellen ze vol ver,hazing de
oplossing van de maatschappelijk werker.
Iedereen heeft met zijn hulp een eigen aktiviteit
gevonden; Greet werkt in een kantine, Beppie
werkt met kinderen in een ziekenhuis, Cor is
ingeschakeld bij het jeugdwerk, Opa heeft weer
kontakt met leeftijdgenoten.
De hele gezinssituatie is veranderd en de laatste
scène wordt af gesloten met het lied:
Met z'n tweeën is het beter dan alleen ..... .
Het publiek was erg enthousiast en herkenden een
aantal dingen heel duidelijk. B.v. de loketten en
ook de opa, er waren dan ook een groot aantal
bejaarden.
Joos je
Amsterdam 1 november 1973.

projekten 73-74
Oslo - september 73
Via het I. T. I. (internationaal teater instituut)
war.en we uitgenodigd een aantal voorstellingen
te spelen in het Sonja Henie-centrum nabij Oslo.
Aanleiding was een nederlandse week.
We maakten een plan voor "Toestanden",
"misdaad" en het straatteater.
donderdag 6 september
Herman en Rense vertrekken in de middag met
de brik, de caravan, palen, tent, geluidsapparatuur enzovoorts. Overnachten in een
motel langs de autobahn in de buurt van Hamburg.
vrijdag 7 september
Duitsland uit. Denemarken. Naar h et noorden toe
krijgen we steeds meer haast. Baaien, diepe
dalen, meren en een hemel, die betrekt. Om vijf
uur gaat de boot uit Aalborg. Eten zalm.
Slapen op een stampend schip.
zaterdag 8 september
Meren 's ochtends om acht uur in Oslo. In de namiddag arriveren de anderen per vliegtuig, met
de kinderen.
zondag 9 september
Naar Sonja Henie-centrum in H~viködden. Uitladen. "Toestanden" repeteren (enkele scènes in
het engels).
's Middags t erug naar Oslo om op straat reklame
te maken voor ons optreden de komende avonden.
Zingen en akrobatiek eindigend roet het noorse
volkslied. Mensen op straat stupéfait. De politie
is er al gauw bij. Terug naar het hotel.
's Avonds spelen we "Toestanden" voor weinig
publiek
maandag 10 september
Spelen niet vanwege de parlementsverkiezingen,
waarbij al of niet aansluiten van Noorwegen bij de
E. E. G. belangrijkste punt is. Ieder van ons gaat
zijns weegs, naar Munch-, Kontiki-, Vikingmuseum, de stad in, naar de fjorden ...... .
In de namiddag delen we stencils uit op straat,
mensen weinig toeschietelijk; denken dat het
politieke propaganda is.

De hele ochtend ga.at voorbij met inrichten, opbouwen, repeteren. In de middag is er toestemming van de politie (met ristrikties) om een
paar dingen op straat te doen in Oslo. ·
We gaan naar de universiteit en een paar drukke
winke !straten.
's Avonds beginnen we voor acht uur met kleine
akts. Cas staat naakt in de lift te douchen, Marja
en Shireen zitten te kaarten roet sigaren in de
mond, mannenhoeden op, knipogend naar binnenkomende dames, Daria en Hans zingen Hollands
repertoire, Peter is schoonmaker. Helmert
kondigt aan: the working theatre will start the
performance tonight ..• .. . .• , Herman en Rense
zijn louche fluitspelende bedelaars, de ene duwt
de ander voort in een rolstoel, Yolande zit als een
grüfier te schrijven met haar voeten in een bad ...
Om acht uur verzamelen we ons in de hal, waar
een ekspositie is van nederlandse dekorontwerpen. We beginnen één voor één een
toespraak over kunst, geïrriteerd proberen we
elkaar de mond te snoeren, eerst door harder
en nadrukkelijker te praten.
Onenigheid ontaardt in een totale oorlog met
roet, eieren, meel, taart ... .. .
Hierna volgen de andere onderdelen van het
straatteater. Het sprookje van vrouw Holle
uit "toestanden" is toegevoegd. Voor de finale
rijzen de families Spaan en Goedkoop op de
goederenlüt uit de grond.
Na afloop moeilijkheden over het s choonmaken
van de vloer in de hal.

donderdag 13 september
In het begin van de avond enige konsternatie

omdat dames en heren, voor een Esso-etentje in
het restaurant uitgenodigd, de hal moeten
passeren terwijl wij naakt, louche, in travestie
enzovoort ...••
vrijdag 14 september
spelen 's avonds voor het laatst. Afbreken. Zijn
door de organisatoren uitgenodigd om iets te
drinken. Napraten.
zaterdag 15 september
vliegtuig terug. Sommigen blijven nog een paar
dagen in Noorwegen. Vanuit de lucht een eindeloos bergland met beken, rivieren en roeren.
We landen in Stavanger en dan op Schiphol.

dinsdag 11 september
repeteren het straatteater in het engels. Bouwen
de tent op een grasveld in Sandvika. We heQD()n
leden van het Nederlands voetbal elftal
uitgenodigd (in Oslo i.v. m. Noorwegen- Nederland)
Er komen een paar sportjournalisten. Spelen
's middags. Komen duidelijk over. 's Avonds
zien we "en sommernattsdr~m av William
Shakespeare" in het national teatret.
woensdag 12 september
Verwarrende berichten over militaire coup in
Chili. Allende zou zelfmoord gepleegd hebben.
Besluiten in verband met de "verstaanbaarheid",
ook in het SH-centrum, aue·en straatteater te
spelen, geen "toestanden" en "Misdaad" meer.
We willen alle ruimte van het centrum gebruiken,
zodat het publiek zich tijdens de avond voor de
verschillende onderdelen steeds moet verplaatsen.
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foto'S ulli weiss

"klein.e" projekten ·
Er werd een indeling gemaakt voor de kleine
groepen in die zin, dat er sprake was van
twee rondes, zodat in december in principe
zes projekten getoond zouden kunnen worden.

In de eerste ronde werd aan de volgende projekten
gewerkt:
- Avond rood.

----------

Joop, Marja, Daria, Yolande. Stimulator:
Shireen.
- Bende.
Frank, Helmert, Rense. ·Stimulator: Gerard.

- ~ll.S!l!~-~l!.ÈI!li~.!1Hans, Herman. Stimulator: Peter.
Avondrood.
Marja wilde proberen met Shireen als stimulator
te werken zonder uit te gaan van een vast tema
of een geschreven tekst.
Het zou iets moeten zijn wat heel sterk uit de
deelnemers zelf voortkwam, en waarmee
iedereen dus erg persoonlijk bezig zou kunnen
zijn.
~hireen ~egon e~ee iedereen zoveel mogelijk
mformahe over zich zelf en waar iedereen
mee bezig was te vragen: gedachten boeken
herinneringen en dromen. Ze gaf iedereen d~ opdracht een verhaaltje te schrijven. De ontstane
verhaaltjes werden onder elkaar verdeeld en
iedereen moest proberen dat materiaal he~l
v?j en associatief in spelen om te zetten.
Hiernaast werden allerlei oefeningen uitgeprobeerd.

Tijdens dit werken met elkaar kwam de tematiek
van "ouder worden" of die van " gekonfronteerd
worden met eigen verval" heel sterk naar
voren. Er werd bes loten het werk rond dit
onderwerp te konsentreren en er daarnaast op te
letten dat bij iedereen niet of weinig aangeboorde
aspekten aan bod zouden komen. Om dit laatste
te verwezenlijken werden specifieke opdrachten
aan elkaar gegeven: er werden scènes of
eigenschappen voor elkaar bedacht, die snel
zonder ze lang te overdenken, zodat het verras ~ingselement een zo groot mogelijke kans kreeg,
m spel omgezet werden. Ook kon iedereen
dingen spelen, die hij gewoon graag wilde spelen~
alleen of met anderen, en die uitwerken en aan
de anderen laten zien.
Uit al het materiaal, dat op deze manier naar
buiten kwam, stelde Shireen in overleg met de
~deren een reeks scènes samen, waartoe men
zich verder beperkte. Na de eerste ronde werkte
de groep op eigen verzoek door, aangevuld met
Frank en Rense.
Belangrijk voor de groep was, dat de leden zich
op verzoek van Shireen niet steeds afvroegen
waar ze aan bezig waren, wat ze nou aan het
maken waren en waarom, maar dat er vaak
heel vrij gewerkt kon worden. Behalve het
eigen krities vermogen was er vaak geen kritiek
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van buitenaf, wat door de groepsleden als e·en
bevrijding ervaren werd.
Het werkstuk, dat tenslotte ontstond werd
Avondrood genoemd. Het bestond uit de
volgende scènes:
1. Een rij wachtende mensen.
2. Mensen worden gehaald of gebracht naar hun
op één na laatste woonplaats.
3. Marja met een poppenwagentje met een
verhaal over jeugdherinneringen.
4. Het gezamelijk in een tehuis zijn.
5. Marja en Joop gaan samen iets doen. Het lijkt
aanvankelijk iets sexueels te zullen gaan
worden, maar het eindigt in samen poepen.
6. Daria gooit stront op tafel en beschuldigt
iedereen.
7. Joop prijst in een lange monoloog uitwerpselen
aan in een horecabedrijf.
8. Daria enscendeert een zelfmoord als in een
opera.
9. Yolande zingt als een nachtklubzangeres over
het plezier van de liefde en geeft daarna een
interview af.
10.Joop maakt als geflipte goochelaar een comeback.' waarbij niet éénmaal gegoocheld wordt.
11.Mar)a vertelt aan het publiek, dat ze het
lolligste lid is van huize Avondrood, en dat
ze ondanks 40 graden koorts toch altijd maar
optreedt.
Ze legt vervolgens alle grappen uit haar
konferences uit.
12.Marja en Yolande knappen elkaar op voor het
bezoekuur.
13.De gezamenlijke maaltijd.
14. Yolande bevredigt op fetisjistiese wijze haar
verlangen naar een vroegere liefde.
15.Daria en Joop in een striptiese seance die
geleid wordt door Daria.
'
16. Vier lijken informer.en het publiek over de
gang van zaken bij een krematie.
17 . Een revuenummer met een lied over het
levenseinde.
Voor het eerst in de geschiedenis van het
werkteater werd gebruik gemaakt van kostuums
en belichting. Er werd door Gooike zelfs een
prachtig apparaat gemaakt met gekleurd licht
dat bij sommige scènes werd gebruikt.
'
De 17 scènes werden afgebroken door donkerslag.
Avondrood werd eerst aan de rest van bet
werkteater getoond. Men reageerde enthousiast
De meesten waren vooral verrast door het feit
dat men kanten zag van deelnemers, die men
niet kende. Het bleek dat deze wijze van werken
een deel van de bestaande stereotypen heeft
kunnen doorbreken en dat men individueel erg
goed en bevredigend heeft kunnen werken, zonder
dat het spel '.individualisties' werd.
Een tweede konfrontatie werd gegeven
voor een wat groter publiek van belangstellende· .
"buitenstaanders". De reakties waren over bet
algemeen heel geïnteresseerd en konstruktief.

Bende.
Helmert had het idee iets t e maken aan de hand
van sprookjes. De afspraak werd gemaakt.
dat Rense, Frank en Helmert verantwoordelijk
zouden zij n voor één sprookje, waarbij de
keuze kwa tematief en werkwijze vrij was .
Gerard zou zich bezig houden met de kontekst
waarin de drie sprookjes geplaatst konden
worden, hij leidde de dagelijkse trainingen.
Ieder kreeg steeds een werkperiode per dag
of per twee dagen om volg-ens zijn inzichten m et
de anderen aan'zi jn'sprookje te werken.
Helmert koos "De Hemelsleutel" van Kolakovsky.
Het gaat over mensen die zich aan elkaars
wezen ergeren, maar dit verhullen door aanmerkingen te maken op elkaars uiterlijkheden:
zijn hoed of zijn snoeplust. Dit leidt tot onverdragelijke spanningen over absurditeiten.
Frank koos een middeleeuws verhaal, dat door
Orff op muziek is gezet, over dieven, die met
degene dia ze bestolen hebben voor de koning
verschijnen. Door handig praten krijgen de
dieven het recht aan hun kant.
Rense wilde het s prookje van zijn eigen leven
als uitgangspunt nemen.
Improvisaties op.herinneringen, angsten etc.
zouden het uiteindelijke verhaal kunnen vormen.
Begonnen werd met het voorlezen van de sprookjes en met het improviseren naar aanleiding er
van. Als uitgangspunt voor de vokale en fysieke
training werd een middeleeuws karnavalslied
over drie zwervende blinden gebruikt.
Om niet t eveel in het verbale te vervallen werd
vooral op spanning ten opzichte van elkaar
gewerkt, a ls waren het elkaar beloerende
dieren. Via de behoefte die bestond om alle
verhalen in dezelfde tijd en ruimte te plaatsen
werden de sterkste e lementen uit de sprookjes
in één verhaal ondergebracht met één spanning
van begin tot eind. Het werd het verhaal van
de eigen situatie bij het werkteater. Mensen ruk ken zich los uit een onhoudbare situatie, vinden
elkaar en willen iets nieuws opbouwen. Als een
van hen echter met voorst ellen komt, komt de
rest met rest rikties. Hij wordt buitengesloten.
De a nderen blijven wel samen, maar zoeken
naar lijfsbehoud in vooroordelen ten opzichte
van elkaar.
Het resultaat was alsvolgt:
1. Angst.
Vier jongens vechten verspreid in de ruimte
elk met hetgeen ze bindt. Ze rukken zich los
en voelen zich alleen. Komen bij elkaar, wantrouwen elkaar.
2. Ritueel.
Om beurten laten ze iets los over de s ituatie
waar ze uit komen. Doordat ze zich allemaal
tegen iets afzetten voelen ze zich één.
3. Ontspanning.
·
Ze willen bij e lkaar blijven. Laten aan elkaar
kleine objektjes zien uit hun vorige s ituatie,
waar ze aan gehecht zijn. Ze besluiten een
bunker te bouwen tegen de buitenwereld.
4. Angst.
Ze zitten in hun bunker en gaan zich aan elkaar
ergeren
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5. Ritueel.
Vallen elkaar aan op uiterlijkheden: proj ekteren
hun eigen angs t en irritatie in een objekt van
de anderen, zodat die gedwongen worden afstand van dit objekt t e doen om erbij te blijven
horen. Een doet e r geen afstand van. Dit betekent dat hij uit de klub moet.
6. Ontspanning.
De anderen blijven achter en verzekeren elkaar
dat het beter z o is, er was toch altijd al i ets
met hem aan de hand. Ze blijven elkaar echter
wantrouwen.
Tenslotte werd het middeleeuwse lied gezongen:
"Vier Blinde n sind wir .... . ". In dit lied werd
door alle vier associaties gevonden met het geheel. Het werd in het duits vierstemmig gezongen.
Alle vier hadden een donkere bril op en een blindenstok in de hand.
Bende werd tweemaal gespeeld. Eén keer voor de
leden van de groep en één keer voor publiek, op
een werkavond.

Brillen en Beugels.
Een kind wordt al heel vroeg geremd, doordat
hem angsten voor bepaalde dingen wordt bijgebracht. Angst is een doeltreffend uitdrukkings middel in de strijd tegen de vrijheid. Dit uitgangspunt had Peter het idee gegeven om iets voor
kinderen én volwassenen te maken, waarbij van
de angsten van een kind werd uitgegaan.
Herman en Hans voegden zich bij hem en elke
dag werd er getraind op dit tema. Tijdens de
training werd er geïmproviseerd op dit gegeven:
de één maakte de anderen bang en op het hoogtepunt wisselden de rollen.
Bij het begin stond Peters plan om een poppenkast met huishoudelijke voorwerpen te doen al
vast. Ook is vanaf het begin gewerkt met de tafel,
de stoel en de ladder.
De spelers zijn bang om te spelen. Ze verstoppen zich, of verstoppen hun gevoel door juist
stoe.r te doen. Er ontstaan groteske situaties.
Een jongetje schept op over zijn pappie , maar

die is er nooit. Een tafel wordt plotseling
een gorilla, een stoel verandert in een komputer.
Ze zijn steeds bezig alles te ontzenuwen en wentelen het af op elkaar. Tenslotte gaan ze het
publiek in en vragen waar zij bang voor zijn.
Hans wordt weggestuurd om kroketten te halen
in de buurt, en intussen maken Herman en Peter
elkaar bang met maskers: babymaskers en
steeds engere griezelmaskers. Ze besluiten
tenslotte Hans voor goed bang te maken als hij
terug komt. Als ze dat proberen met de maskers,
gaat Hans echter gewoon door met zijn verhaal:
Hij merkt het nauwelijks en vindt het duidelijk
flauwekul.
Nu ze zien dat hun plan niet lukt, sluiten Herman
en Peter met het publiek een weddenschap af,
dat ze Hans binnen vijf minuten bang zullen maken.
Zo bang, dat hij zegt dat hij bang is of om zijn
moeder roept. Om dit te bereiken worden er een
aantal gruwelijke situaties voor hem gekreëerd.
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Via de tafel komt Hans in een andere wereld,
waarin hij niets zelf mag beslissen: alles wordt
hem opgedragen, de meest tegengestelde dingen,
waaraan hij nooit .allemaal kan beantwoorden.
De tijd bepaalt alles, de ladder wordt een grote
klepel van een klok. Hij moet werken en wordt
gedwongen aan de lopendeband te werken in een
kauwgomfabriek. Hij bevrijdt zich tenslotte door
een grote bel te blazen, waardoor alles ontploft
en alles en iedereen onder de kauwgom zit,
zodat hij kan ontsnappen.

van gezag in de figuren van de sigaar en het
geweer. Geholpen wordt hij daarentegen door de
ragebol, het pleepapier, de schaar, het zeefje,
de zuignap en vooral door de dappere lucifer, die
opbrandt terwille van zijn vrijheid.

Via een motor, een auto, een vliegtuig komt hij
tenslotte in een raket terecht, waarbij hij bijna
bekent dat hij bang is, maar zich nog net inhoudt en zegt dat hij alleen maar een beetje
misselijk is . Op dus naar de twee dokters, die
hem opereren met grote rubber handschoenen.
Ze veranderen tenslotte in planologen, die een
wijkafbraak plannen op zijn buik. Toch krijgen ze
hem niet bang: hij springt tenslotte op en
schreeuwt: Peter en Herman zijn viezerikken.
De dokters veranderen in twee goocheltantes
Tini en Inge. Inge is jarig en Hans komt op
gedwongen verjaarsvis ite. Alles wat gewoon lijkt
wordt door de tantes in iets engs veranderd:
Het appeltje piept als Hans een hap wil nemen.
De limonade heeft de meest smerige kleuren als
het ingeschonken is. Er wordt een gaatje in zijn
hoofd getoverd, waar het water uitspuit.
Tenslotte weet Hans zich te bevrijden, als ze
langz aam in slaap gesukkeld zijn.

Behalve een voorstelling van Avondrood was het
enige nieuwe projekt in de tweede ronde het
projekt Karel, een eenakter van Slavomir Mrozek,
waarvan een film werd gemaakt door Gerrit
·
van Elst, leerling van de filmakademie in
Amsterdam.

Nadat Hans in allerlei sportwedstrijden steeds
op een oneerlijke manier is voorbij gestreefd en
onder water geduwd is , komt hij bij de marine
terecht. Op een slapstick-achtige manier wordt
het lied "Al die willen te kaap' ren varen, moeten
mannen met baarden zijn" uitgebee ld. Hans krijgt
voortdurend ae )<:lappen, maar tenslotte slaan
Peter en Herman elkaar. Ze worden beide wat
balorig, en via een indianen-cowboy-oorlog
eskaleert het tot een woede-aanval van Hans. Het
wordt menens.
Hans blijft echter zeggen dat hij niet bang is .
Het publiek mag stemmen of het waar is of niet.
Het merkwaardige is, dat de grotere kinderen
zeggen van wel, de k leinere geloven van niet.
Het tweede deel van het programma wordt vooral
besteed aan het werken mét kinderen. Door de
leden van het werkteater worden een aantal akro batiek-akts gedaan, die door vrijwilligers uit het
publiek mét hulp van de akteurs, herhaald kunnen
worden. Tijdens die akts is er tijd voor speel grage toeschouwers een spel af te spreken, dat
ter plaatse wordt uitgevoerd.
De poppenkast, die aanvankelijk werd gespeeld
als Hans kroketten haalde, wordt in dit tweede
deel gebruikt om steeds kleine items te laten
zien, en zo de kinderen materiaal aan te reiken,
waar ze in hun improvisatiespelen mee verder
kunnen. Ook werkt het uitstekend om het geheel
wat op te peppen, als dat nodig is.
Die poppenkast gaat over een Gympie, die de wijde
wereld intrekt om alles zelf te verkennen: Hij
wil de vrijheid tegemoet. Door a llerlei intriges
wordt hij t egengewerkt door de diverse vormen
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Tot nu t oe is het programma 34 keer gespeeld
voor kinderen van allerlei leeftijden: van
kleuters tot middelbare scholier en. Het program ma heeft het middagprogramma gevormd van
het straatteater (24 voorstellingen).

Reakties van kinderen.
René Nelissen.
Ik heb mezelf herkend in de dromen
je hebt bijvoorbeeld nacht ervoor eng gedroomd
(vroeger!) en dan ging je naar bed en je wil je
uitkleden maar dan dacht er zit beest onder mijn
bed de gordijnen moesten goed dicht zijn anders
zou er iemand kunnen schieten.
Ik heb aan niks gedacht onder het spel
Ik ben wijzer geworden dat je ook naar anderen
moet luisteren.
Dirk Jan Lovink
Herman: Warin ik m ijzelf in heb herkend is de
aflijding van iets, voorbeeld:
ik ben ergens mee bezig en zie een vlieg dan
ben ik erg snel afgelijd, en sla hem dood.
Snap je.
Peter: a ls engste waar aan ik heb gedacht
is dit, ik ben aan het zwemmen en mijn
geliefde broertje (15 jaar) duuwt me kopie onder,
dan zwemde ik vroeger hard weg en ging naar
huis, dat heb ik er in gevonden.
Hans: Wat ik er wijzer van ben geworden is
heel kort, ik dacht je hoeft nergens bang van
te zijn er is altijd een uitweg.
Remco Leidelmeijer
Toen die drie zaten op te scheppen
en .naar niemand luisterden en alleen
naar zichzelf luisterden en zichzelf
belangrijker vonden: daarin heb ik mij
in herkend.
Ik ben bang in het donker en na
enge films droom ik er over en als ik
kleren aan een stoel zie hangen denk ik
dat het mannen zijn die mij opwachten
In het water ben ik bang als ze m ij
kopjeonder douwen of in het
water jonassen. En ik ben bang voor
de dokter of zieke nhuis.
dat ik niet meer moet opscheppen
of naar jezelf luisteren.

Joany

Arjen Stobbe

Kees: Hoe vond jij het Joan
Ik : knots goed
Kees: Heb je zelf ergen in
herkend?
Ik : Jazeker ik had er
vroeger een handje van
iemand naar mijn pijpen te
laten dansen.
Kees: Heb jij weleens een
angst die zij hebben laten zien.
Ik : Niet een die ze hebben
uitgebeeld ; nee!
Kees : Welke dan.
Tu: : Ik maak letterlijk van een
mug en olifand.
Kees: Ben je er wijzer van
geworden.
Ik : Ja in mijn eigen vorm
Ik heb geleerd dat je
steen goed moet zijn wil je
toneel gaan spelen.

Hallo Hans, Herman, Peter
Jongens?
Als ik dat werktheater van jullie
zie
Zou ik zeggen jullie zij de beste
van de wer-e ld
Jullie moeten niet denken dat ik dit
zeg om jullie een plezier t e doen
En mijn reactie daarop is Ik
zou best met jullie willen
samen werken
Maar wat jullie zo goed doen
is dat op scheppen
Want daarin heb ik me .
zelf herkend
Maar ik ben er wel wijzer
van geworden
Want het is toch eigenlijk
onzin
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Barbara Tenwolde
Ik heb mij zelf herkent in het stukje

van die donkere tunnel.
Als ik maandag thuiskom om
half zeven, ben ik soms bang, want in
de winter is het dan donker.
Ik rij dan altijd hardt naar huis.
Ik zweet dan altijd enorm,
want dan kom ik in een straat waar
geen lampen branden.
Ik heb dan een gevoel dat er
iemand achter me loopt of rijd.
Maar in de zomer heb ik dat
niet (om dezelfde tijd)
Dat vind ik zo vreselijk
raar.
Dirk Bakker
Ik heb mezelf herkend in het zwemmen

omdat ik ook wel eens vrienden
(jongens en meisjes) verzuip.
En ik heb mezelf herkend in die
lawine, gorilla, inktvis: als ik
naar een bioscoop ben geweest
en ik zie iemand vechten, dan doe
ik dat soms ook met een kussen.
Maar ik heb geen angst ontdekt
waar ik bang van ben.
Ik ben bang van de tandarts.
Ik ben er eigenlijk niet wijzer
van geworden.
Maar ik vond het
erg
GOED

Karel.
In de eerste ronde werden een aantal mensen
benaderd door Gerrit van Elst, met het verzoek
in de film ''Karel" te spelen, die hij voor de
filmakademie moest maken. Alvorens beslist
werd Gerrit aangeraden verschillende voorstellingen te gaan zien, om de werkwijze van het
werkteater te leren kennen. Door de deelnemers
werd het als een uitdaging ervaren de tot dan
toe gevonden werkwijze te toetsen aan een
"geschreven stuk". Helmert, Peter en Herman
zouden de rollen bezetten.
Op 27 november startten de repetities. De opna men werden van 17 t/m 22 december gemaakt.
In 18 "werkeenheden" werd zeer intensief, in een
voortdurende interaktie tussen wat Gerrit had
bedacht en wat zich via de drie spelers opdrong,
gewerkt. De spanning tussen de "aangeleerde"
opvattingen van Gerrit en de specifieke "werkteater-opvattingen", die wat spel betreft, louter
op ervaring gestoeld zijn, werden nooit tot een
frustratie dankzij de werderzijdse bereidheid
erover te praten.

Voor de drie deelnemers was het resultaat, ondanks het literaire gegeven, een levend gebeuren.
Door de viewing, die op het Kattegat gehouden
werd, en waarbij 50 mensen aanwezig waren,
kreeg het resultaat een te grote pretentie, het
was geen studiemateriaal meer op deze manier.
Het had tot een interne viewing beperkt moeten
worden. Als de leersituatie waar Gerrit in zat,
opener was geweest met een minder grote pres tatiedwang, had hij er veel meer aan gehad.
In Januari werd het groepsprojekt gestart.
Shireen werd gekozen als stimulator. Er werd
deze keer geen tema gekozen, maar er werd
besloten te gaan werken vanuit individuele
wensen. Het resultaat werd Avondrood genoemd.
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Avondrood, een nieuw projekt bij het werkteater.
Toneel Teatraal.
juni/juli 1974
door Marjan Hofland.
Avondrood, de laatste van de reeks projekten die
het werkteater tot nu toe in de vier jaar van zijn
bestaan tot stand heeft gebracht, gaat over mensen
in hun laatste levensfase: bejaarden.
Marjan Hofland volgde het werkteater in zijn onder
onderzoekingen en schreef een verslag over het
ontstaan en de ontwikkeling van het Avondroodprojekt.
"U lijkt wel een ouwe appel opa"
Een driestemmig lied dat heel mooi klinkt
verrast het publiek, dat zijn jas ophangt in
de benedenruimte van het Kattegat. De W. C. deur gaat open en daar komen ze: drie blinden
de donkere bril op de neus, de witte wandelstok
in de hand. Ze houden elkaar vast om
bescherming te zoeken tegen de ziende
buitenwereld.
Op de trap naar boven een frêle oud dametje in
een bruine jurk, met een hoedje op.
Ze zeult een grote vuilniszak de trap af.
Slechts weinigen steken haar een helpende hand
toe. Ze is natuurlijk ook niet echt oud.
De toeschouwers zijn lacherig en in verwarring,
weten niet wat er van hen verwacht wordt.
Achter de bar boven zit op een verhoging een
weduwe van 50, die een vriendin zoekt. Dat
vertelt het kartonnen bord op haar buik tenminste .
Het publiek gaat zitten om een ruimte, waarin
twee tafeltjes staan. Aan elk tafeltje zitten twee
mannen. Er speelt er één met kralen, een ander
kijkt steeds naar een foto . In wat ze doen worden
ze in snel tempo ouder. Hiermee geven ze de
essenti e aan van wat er volgt.
De zoveelste werkavond van het projekt in-wording
over oude mensen, of zoals het inmiddels heet:
Avondrood, is begonnen.
Als bij één van de kleinere projekten, in de
eerste werkperiode van het afgelopen jaar, komt
bij het werkteater de wens naar voren om nu eens
niet uit te gaan van een vast tema, maar van
iets, dat organies uit de deelnemers zelf voort
zou komen. Op die manier zou iedereen heel
persoonlijk en betrokken bezig kunnen zijn.
Deze wens komt ook naar voren bij het begin
van het "grote projekt", waaraan de hele groep
deelneemt plus twee stageanten: Jytte Justesen
en Jaap Hoogstra. Dit projekt start in januari
en Shireen Strooker is "stimulator".
Shireen was ook stimulator bij het kleinere
groepje waar in improvisaties en opdrachten
duidelijk werd dat het ouder worden en vooral
het gekonfronteerd worden met je eigen verval,
iets was , dat iedereen sterk aansprak.
Op dit tema werd dan ook doorgewerkt. Op verzoek van Shireen vroegen groepsleden zich niet
voortdurend af wat ze aan het maken waren en
waarom. Deze niet direkt r esultaat-gerichte
wijze van werken bleek een grote m ate van
vrijheid te scheppen, waarbinnen vrij en
associatief gewerkt kon worden.

De drie blinden lopen het podium op, dat achte r
de vier oud geworden mannen staat. Ze zetten
hun donkere bril af en kijken onderzoekend naar
het publiek. Vier jonge meiden scharen zich bij
hen. Door hun vitaliteit en uitdagendheid vormen
ze een scherp kontrast met de vier beneden.
Fel zetten zij het openingslied in:
"Het is voorbij ..... "
De ouden protesteren:
"Maar ik ben nog niet begonnen ..... "
Het protest haalt niets uit, ze delven toch het
onderspit. Tijdens het lied verliezen ze zichtbaar
aan levenskracht, en als het zingen tenslotte
is overgegaan in parlando, sterven ze stuipt rekkend
Shireen: "Het enige wat ik in mijn hoofd had
toen we aan dit projekt begonnen, was: je komt
op een planeet, waarvan de bewoners nog nooit
een mens hebben gezien. Je moet dan uitleggen
wat een mens is. Ik vermoed dat je niet verder
komt dan heel primaire lichamelijke funkties:
eten, drinken, slapen, poepen. Dat lichamelijke
is bij ons, in het westen, veel belangrijker
dan het geestelijke. Het is tegelijkertijd
veel beperkter en onvrijer. We realiseren ons
dat veel te weinig, denk ik. Omdat er zoveel
belang gehecht wordt aan dat lichamelijke, het
materiële, lijkt het, als dat wegvalt, bijvoorbeeld
als je oud wordt, alsof je niets meer over hebt.
Je zou dan juist veel meer kunnen hebben, omdat
het geestelijke de ove rhand krijgt. Hier krijgt
dat geen kans, ook door de alledaagsheid, de
sleur, waardoor er trouwens zoveel niet aan
bod komt. Zoiets zou ik willen laten zien. "
Shireens werkwijze is er niet op gericht te
diskussiëren over het onderwerp. Het beste
diskussiëer je immers door je werk. Wel wordt
er veel over het onderwerp gelezen.
Konversatiezaal.
Shireen: "Door van te voren een struktuur vast
te leggen rem je iedereen veel te veel af.
In het ideale geval moet die organies uit de
verschillende individuen ontstaan. Al zijn ook
een aantal resultaten niet zo direkt aanwijsbaar,
ik heb toch het gevoel dat er individueel erg aan
diepte gewonnen is. Er zijn een groot aantal
stereotiepen doorbroken. Dat het een moeizaam
proces is geweest, en dat we door erg veel
ellende zijn heen gegaan, is achteraf toch de
moeite waard geweest. Misschien had ditzelfde
resultaat wel in veel kortere tijd bereikt kunnen
worden, maar ik weet niet of dat dan voor
iedereen persoonlijk zoveel had opgeleverd."
Om niemand in enigerlei wijze in moge lijkheden
te beperken, en om ieder individueel zoveel
mogelijk aan bod te laten komen, begint
Shireen met het verzamelen van persoonlijke
wensen.
Naar aanleiding hiervan worden opdrachten
gegeven, die in kleine groepjes worden uitgewerkt.
Het op langere termijn uitdiepen van een
onderwerp . wordt afgewisseld met opdrachten op
korte termijn om fleksibe l te blijven en de
spontaniteit levend te houden. ,
De resultaten worden door de kleine groepjes in
"drie rondes" aan elkaar getoond.
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Er is tenslotte zo'n enorme hoeveelheid
materiaal van een zo grote diversiteit , dat er
hevig geselekteerd moet worden.
Parallel aan het werken in kleine groepjes
wordt er in een grotere groep geimproviseerd
op een s ituatie in de konversatiezaal van een
bejaardentehuis. Mensen, die niets met elkaar
te maken hebben wo rden gedwongen in een
nauw samenlevingsverband. In deze groepsscène
komt de kern van de uiteindelijke struktuur voor
het eerst naar voren in de vorm van steeds
terugkerende vaste figuren. De vele ervaringen
die oude m ensen achter zich hebben, bieden
genoeg mogelijkheden tot verdieping van de
afzonderlijke figuren.
Negen mensen op stoelen op het podium, tegen
de muur. Achter elkaar als in een trein, of als
in een plantenbak. Een wordt er afgehaald:
"Kam je haar nou vader".
"Je kunt maar één koffer meenemen, geen twee"
"De auto staat dubbel geparkeerd, je zou toch
klaar zijn ?"
Vader verdwaalt, op zoek naar zijn op een na
laatste verblijfplaats . Toch nog opt ijd aangekomen, wordt hij verwelkomd door de direkteur
van het tehuis:
"U ziet er nog goed uit".
"Heeft u uw begrafenispapie ren bij _u?"
"Uw persoonlijke bezittingen bewaren wij hier
voor u in dit kluisje . "
Hij wordt neergezet in de konversatiezaal , waa r
hij getuige is van een onderhuidse ruzie van twee
vrouwen waaraan hij part noch deel heeft.
Zijn isolement is volledig en het publiek heeft
ruimschoots gelegenheid zich met hem te identificeren.

lijk is voor iedereen. Vanuit de duidelijkheid kan
elke scène vrij ingevuld worden. Dit betekent
tegelijkertijd dat ieders r ol door een ander overgenomen kan worden. Behalve deze rolwisseling
gaan de leden van het wer kteater ervan uit, dat
ieder zich steeds open stelt voor kritiek en bereid
is behaalde resultaten wee r terug te nemen.
Men is vrij idee'én van elkaar over te nemen.
Een ander onderdeel van de ontwikkelde werkwijze
is het betrekken van het publiek bij de werkproblematiek. Er wordt gevraagd mee te denken
en te praten tijdens de werkavonden.
Bij dit projekt waren deze werkavonden een
onmisbaar onderdeel van het werkproces.
Naar aanleiding van de opgedane ervaringen en
de reakties van het publiek onts tond de uiteindelijke vorm.
Door de spelers worden die avonden heel verschillend ervaren. Sommigen vinden ze plezieriger dan het werken zonder publiek, anderen
zien er juist steeds tegenop. De noodzaak om
een "af produkt" te laten zien, wordt echter
door iedereen veel minder gevoeld dan vroeger.
Er worden nieuwe ideeën uitgeprobeerd en
nieuwe opdrachten gegeven. Als iets te lang duurt
wordt het onderbroken. Er is geen schroom
improvisaties die niet lukken over te doen.
De vaak heel eksakte opdrachten dwingen tot een
verdieping van de verschillende figuren, van
waaruit gereageerd kan worden.
Het is bezoekuur. De vier mannen van het eerste
uur bezetten de konversatiezaal. Er komt een
meisje binne n.
"Ik kom voor meneer Beusemans. Ik kom van
school. Ik heb de naam op gekregen van degene
met het minste bezoek. "
" Beus ekom~'

Na de eerste periode van aftasten, zoeken, uitproberen e n weer laten vallen blijkt ieder een
zich sterk betrokken te voelen bij het isolement
van oude mensen in onze maatschappij.
Mensen die in andere samenlevingen een heel
aktief aandeel zouden kunnen hebben, zijn bij
ons overbodig. Ze worden niet tijdelijk buiten
spel gezet, maar ze zijn voor goed uitgespeeld.
Er is voor hen geen vervolg meer, geen ontspanningsmogelijkheid. Hun isolement is onontkoom baar en volledig. Dat maakt het kijken ernaar zo
indringe nd.
Er is inmiddels ook veel materiaal voor handen
over jeugdherinneringen. Deze worden via trans formaties in het projekt ingebracht. Dit brengt
een sterk associatief e lement naar voren, waardoor je als kijker. niet meer het gevoel hebt naar
oude mensen te kijken. Het worden mensen met
dezelfde problemen a ls jij.
Na een aantal werkavonden ontstaat de behoefte
aan struktuur, waar het gevonden en geselekteerde materiaal in past. Er worden verschillende
voorstellen gedaan. In de volgorde van de scènes ,
die op de werkavonden getoond worden voelt
een deel de cyc les van een dag. De sfee r wordt
steeds beklemmender, naarmate de avond
(de dood?) nadert. Die dag wordt de uiteindelijke
vorm.
Het idee komt op om de struktuur schrütelijk
vast te leggen. Dit is nooit ten uitvoer
gebracht. De "werkteater-werkwijze" is er
immers op gericht dat alleen de essentie van
een scène, de funktie e r van in het geheel <luide48

Het blijkt inderdaad voor hem te zijn. De anderen
zijn afgunstig. Hij buit haar bezoek uit.
Ze wordt zijn persoonlijk eigendom. Ze stelt hem
vragen. Ze moet een opstel schrijven over oude
mensen.
"Hoe deelt u uw dag in? "
"Die wordt ingedeeld. 11
Voo r ze weggaat heeft ze van iedereen wijsheid
mee gekregen, waarvan het de vraag is of ze
er haar voordeel mee zal doen.
De mannen hebben weer even aan de buitenwe re ld
mogen ruike n. Ze hebben weer eens ervaren dat
ze er geen deel meer aan hebben.
Bij de start is het voor iedereen de vraag of ze
in staat zi.;llen zijn een werkstuk te maken zonder
een van te voren vaststaand t ema of onderwerp.
Er is niets konkreets, geen enkel houvast . Alleen
henzelf als bron om uit te putten.
De individuele verschillen tussen de leden van
de groep, a lt ijd al de kracht van het werkteater,
komen tot uiting. Bovendien is er niet of
nauwelijks afstand tussen de akteur (de vorm)
en zijn rol (de inhoud). Er komt zo een eenheid
tot stand, waarbij alleen de m ens telt. Er wordt
niet gespeeld, er gebeurt iets. Daardoor is het
vaak zo spannend om naar t e kijken.
Vanuit het onderzoeksdoel, dat de groep zich
bij de oprichting heeft gesteld: het ontwikkelen
van een zuivere en zinvolle relatie tussen akteur
en publiek , is het akteurs-onderzoek ontstaan.
Als dit onderzoek, naar eigen relatie met de

getoonde problematiek zichtbaar wordt tijdens
een voorstelling, is er een dramatiese spanning
aanwezig, waar bij de afstand tussen akteur en
publiek volledig overbrugd wordt. Zodra dit
onderzoek verslapt blijft er niets meer over , en
wordt het kijken snel vervelend. Dit is waarschijnlijk de reden voor de sterk uiteenlopende
reakties van het publiek bij de verschillende
werkavonden.
Gekonditioneerd publiek.
In hun pogingen om het publiek bij het gebodene
te betrekken gaat het werkteater in dit projekt
tot het uiterste: men stelt zichzelf zonder
voorbehoud ter diskussie. Een publiek onttrekt
zich nu eenmaal makkelijker aan rollen dan aan
mensen. Ondanks die optimale inzet blijft het
moeilijk: het vaste en trouwe publiek blijkt voor
een goed deel sterk gekonditioneerd te zijn.
Men komt voor een boeiende teater ervaring.
Als het verwachte lacheffekt uitblijft, wordt
er ogenblikkelijk een eis tot realiteit gesteld en
wordt de spelers verweten demente bejaarden te
hebben uitgebeeld.
Men komt ook om eigen maatschappijkritiese opvattingen bevestigd te zien. Ondanks de vermelding
vooraf, dat het niet over het bejaardenprobleem
gaat, wordt de diskussie achteraf binnen vijf
minuten weer afstandelijk. Men wentelt de _
persoonlijke ervaringen meteen af op de maatschappij, die veranderd moet worden.
Het wordt dan pijnlijk duidelijk hoe moeilijk dit
intellektueel reagerende publiek te verleiden
is tot een spontane reaktie. Die komt over het
algemeen wel van bezoekers, die zelden of nooit
in het teater komen, en vaak voor het eerst kennis
maken met deze manier van overdracht. Zij reageren vaak adekwaat op de inhoud en komen met
heel zinnige opmerkingen en bruikbare aanvullingen.
Het werkstuk, waarin het Avondrood-proj ekt is
uitgemond, gaat niet meer over bejaarden, maar
over isolement, eenzaamheid, gebrek aan kommunikatie, machteloosheid. Kortom over zaken
die op ons allemaal betrekking hebben. Na de
derde werkavond maakt Shireen dit eksplisiet door
in haar inleidinkje te zeggen dat het niet over het
bejaardeprobleem gaat. Oude mensen bij wie
deze problemen definitief en onafwendbaar zijn,
omdat ze geen mogelijkheden meer hebben er iets
aan te veranderen, zijn middel om dit a lles versterkt en indringend over te brengen.
Soms is het een eindeloze worsteling voordat iets
zijn plaats vindt in het geheel, soms lukt dat meteen als een klein wondertje. De slotscène is zo'n
klein wondertje. Het idee ontstond om een moment
vlak voor je dood te laten zien waarin je heel
ontspannen bent en je helemaal kunt laten gaan,
omdat je alleen bent met iemand die echt van je
houdt.
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"Meid, zal ik je haar doen? Je hebt zulk mooi
haar."
"Je ziet zo geel. Zo geel als een kanarie"
In de sfeer van uiterste vertrouwelijkheid, die dan
ontstaat heeft de stervende opeens zo'n zin om
heel hard te lachen. Het lachen gaat over in
braken. Langzaam sterft ze, maar wel in de
wetenschap dat er iemand bij haar is, die echt
van haar houdt. Ze vraagt nog:
"Roep je geen zuster?"
"Nee, ik roep geen zuster, ik ben toch bij je?"
De relatie wordt niet funktioneel gemaakt, wordt
niet meer bepaald door de spelregels van het
maatschappelijk verkeer, maar is menselijk.
Die menselijkheid is de kracht van het werkteater.
"U lijkt wel een ouwe appel, opa'!
"U bent net een oud orgeltje."
"Als je dood gaat, hoor je van binnen een belletje'!
"Mijn dagindeling is een taart, maar iemand
anders heeft het mes."

Marja Kok en Yolande Bertsch
in Avondrood
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ad hoc projekten 73-74
Chili-akt 1973
Hoe vrouwe Chili heimelijk werd verkracht en
geplunderd door de gulzige honden van het
noordamerikaanse grootkapitaal, onder .
aanvoering van Uncle Sam (de amerikaanse
zwijgende meerderheid), op de schouders
gêdragen door dominee Goedkoop (de nederlandse
zwijgende overheid). En hoe vrouwe Chili (toen)
over haar eigen toekomst wilde beschikken.
Gespeeld: 4x op de Dam in Amsterdam,
lx op de vrije universiteit
gefilmd door de Chileense televisie.
Op verzoek van de Evert Vermeer
Stichting, die in een Chiliweek de
aandacht vestigde op het socialisties
experiment van Allende.
Internationaal Straatfestival in Bonn 1973
verslag van Olga.
Al in het begin van het seizoen werd het
werkteater uitgenodigd hieraan mee te doen.
Peter nam het op zich een straatprogramma
voor te bereiden. Hij stelde voor, dat de
akteurs zich op zouden vullen met kussens en
ander vul materiaal en dat ze zo normaal
mogelijke kleren aan zouden trekken over die
abnormale afmetingen.
Gezamelijk zouden we een familie vormen.
Eén akteur echter zou zich niet opvullen en -als
aangetrouwde schoonzoon de "intelligente"
student spelen.
We gingen met z'n zevenen:
Die Mutter Gertrud: Gerard
Der Vater Hermann: Herman
Der Sohn Franz: Frank
Die Tochter Birg: Ria
Die Tochter Ilse: Olga
Onkel Dieter: Peter
Der Niko (der Mann von Ilse): Rense.
De akts bestonden uit improvisaties van de
familie, die een dagje ging "sightsee'én" in
de stad Bonn. We spraken Duits. Het speelde
zich voornamelijk af op een groot plein voor
het raadhuis.
Ook ontstonden er vaak akts simultaan, zodat
het groot aantal belangstellenden allemaal wat
te zien kregen.
Door het verrassend grote enthousiame van het
publiek, begrepen we, dat het idee van de dikke
familie en één dunne erg goed werkte op de
straat en dat het misschie n als houvast zou kunnen
dienen voor het zomerstraatprogramma, dat we
daarna moesten voorbereiden.
Het kantoor 1974
Een improvisatie over droom en werkelijkheid
van twee kantoorbedienden. Geïnspireerd op
de situatie r ond Nieuw Dennendal.
Gespeeld op 1 juli in paviljoen Lorenz voor
pupillen, verzorgers en sympatisanten, aan de vooravond van de
ontruiming.
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straatteater 73-74
Straatteater 1974.
werd anders opgezet dan het jaar daarvoor.
Uitgangspunt hie rvoor was: dieper op de
diverse publieken in één plaats ingaan.
Om dat te bereiken bleven we 3 dagen in één
plaats en wel op het einde van de week, dus
donderdag, vrijdag en zaterdag - en speelden
we 4 verschillende programma's per dag.
De drie dagen zagen er als volgt uit
's ochtends : (via advertenties in de plaatselijke
kranten aangekondigd) werkten we met kinderen
tussen 6 en 10 jaar. Met zo'n 40 à 50 kinderen
maakten we dan in 2! ochtend een cirkusprogramma vóór en door de kinderen uit die
stad. Op zaterdagochtend vond de opvoering
plaats voor vriendjes, ouders en verraste
voorbijgangers.
Vast begele idend team voor dit programma
waren Ria en Hans, bijgestaan door een of
twee steeds wisselende groepsleden.
's middags :
a) opvoering in de tent van'!Brillen en Beugels"
(zie "kleine projekten")voor kinderen van
alle l eeftijden. Deze voorstelling werd gespeeld door Peter, Herman en Hans of
Gerard*·
b) tijdens de voorstelling maakte de r est van
de groep een optocht door één of meerdere
stadsbuurten met muzikale klownacts akrobatiek - nummers en improvisaties
(zie straatteater Bonn).

De tent bood plaats aan 250 mensen. Bij
opening van een of meerdere zijklappen kon
dat worden uitgebreid tot + 500.
Voor technische assistentie hebben wij in
deze straatteaterperiode Peter van Ginkel en
Nico de Wit op part-time basis aangetrokken.
Zij hebben zich prima van hun taken gekweten.
Iedereen heeft deze straatteater-opzet als
goed ervaren. Het systeem 3! dag werken
3! dag vrij werkte ontzettend rustgevend.
Bovendien werden onze akties in één plaats
gedurende meerdere dagen gekonsentreerder
en effektiever. We bereikten meer mensen
dan ooit tevoren. Wat publieksaantallen
betreft was er zelfs in zo'n korte tijdspanne
al sprake van een sneeuwbaleffekt.
Door het feit dat we een bijdrage in de kosten
van de bespeelèe gemeentes kregen was het
mogelijk alle voorstellingen gratis aan het
publiek aan te bieden.
Achteraf ontvingen we van alle Gemeentes
enthousiaste reakties.
* Het programma werd vóór het podium,
midden tussen de kinderen gespeeld.
Uit het spel voortvloeiend werd de kinderen
gevraagd zelf iets te doen: akrobatiek zingen, tekenen . . . .. enz .. . .

's avonds: speelden we grotendeels voor
volwassenen, 11 Het Feest voor Nico" in de
tent. De inhoud van dit door onszelf gemaakte
stuk is als volgt:
Nico is een magere student, die nu net
afgestudeerd is . Zijn familie, die uit allemaal
dikke mensen bestaat, organiseert om dit feit
te vieren een feest. Nico kondigt aan dat hij
met zijn diploma naar Afrika wil gaan om daar te
helpen in de ontwikkelingshulp. Dan verschij nt
onverwachts oom Ben op het toneel. Hij heeft in
feite Nico's studie (en nog vele andere , familiezaak) bekostigd en heeft heel andere plannen met
de aankomend ingenieur. Na veel gehuichel en
verdoezeling en het uitvechten van onderbewuste
familie spanninkjes maakt Nico oom Ben
t enslotte duidelijk wat hij van plan is.
Oom Ben neemt dit niet. Algehele gaos en
verloedering is het gevolg.
stimulator van "Het Feest voor Nico" was
Rense Royaards. Om deze opzet mogelijk te
maken was er een gedegen organisatorische
en technische voorbereiding noodzakelijk.
Het eerste nam Hans voor zijn rekening, het
tweede Herman. Het bestaande tentdak werd
een komplet e circustent met takefmasten en
gesloten zijkanten. De banken voor het
publiek werden ontworpen door studenten
van de Akademie voor Industrféle Vormgeving
te Eindhoven en doo r ons en onze buurmankonstrukteur J. van Kouwenhoven uitgevoerd.
De hele opbouw kon in 1! uur worden afgewerkt. Het afbreken kostte slechts één uur.
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kinderspeelochtenden
In het seizoen 1973 - 1974 is het kindercircus
opgezet door Lidwien Koss en en Ria van der Woude
en omgedoopt in kinderspeelochtenden.
Er deden geen andere leden van het werkteater
aan mee i.v. m. hun drukke werkzaamheden.
Het was onze bedoeling om kinderen uit de
buurt van het Kattegat (binnenstad) ruimte en
mogelijkheden te geven hun eigen kreatieviteit
te ontdekken en te gebruiken, niet om een voorstelling of een andere voor publiek interessante
prestatie af te leveren.
We werkten met de kinderen op zaterdagochtend
van 10. 30 tot 12. 00 uur m et gemiddeld + 12
kinderen, de leeftijd hadden we gesteld op
7 - 10 jaar late r waren er ook he le kle ine
medewerkers van 4 jaar.
Omdat we m et kinderen uit de omgeving wilden
werken hadden we stencils gemaakt en naar
buurtscholen gestuurd; het leverde erg weinig
reakties op. Volgende keer zullen we zelf de
boer op moeten.
Op zaterdag 3 november zijn we van start gegaan
met voor de he lft buurtkinderen de andere helft
waren "brengkinderen" van bewuste ouders uit
A' dam-Zuid.
De meisjes waren sterker vertegenwoordigd dan
de jongens en van de "buurtkinderen" was een
klein gedeelte erg trouw voor de rest was er
een groot verloop.
De "brengkinderen" we rden elke keer trouw
::ifgeleverd.
Onze plannen waren om te spelen met verhaaltjes,
sprookjes, verf, improvisaties, papier, muziek,
dozen, poppekast, lappen en spelletjes, toen we
op 15 mei stopten hadden we al deze voorgenomen
plannen geprobeerd.
Voor kostuums of liever verkleedkleren
gebrukten we licht groene lappen in a llerlei
afmetingen, wat een grandioos idee ble ek want
alles kon: van een buitengewoon deftige
koningin tot hemd van een spook of veldmuis.
Doordat we niet autoritair optraden ontstonden
soms vechtpartijen. Door die gewoon te laten
betijen werd het vaak vanzelf weer rustig, af en
toe liep het echter zo uit de hand dat het de hele
ochtend onrustig bleef en moeilijk om nog iets te
doen.
De week daarop kwamen de kinderen zelf op het
idee dat het niet zo leuk geweest was door het
vechten en waren dan erg gekoncentreerd.
Er was duidelijk een verschil tussen buurt e n
brengkinde r en, op deze leeftijd is nivoverschil
al merkbaar.
Soms vonden ze het moe ilijk elkaar te aksepteren:
de buurtkinderen waren veel wilder en minder
fantasierijk, ze vonde n dat de anderen zich aanstelden, ondersom was het zo dat z ij dom werden
gevonden.
In kleurgebruik was er ook duide lijk onderscheid,
de brengkinderen gebruikten pasteltinten
(rose, lichtblauw, geel) de buurtkinderen
primaire kleuren (rood, blauw, zwart).
Het werkte erg goed om af e n toe als we een paar
weken gespeeld hadden iets anders te doen b.v.
poppen maken en een poppenkastspel , kleren van
kranten en crepepapier of het schilderen van een
verhaal dat wij of zij vertelde n op grote ve llen
papier.
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Het spe len van het verhaal "In de Ban Van De
Ring" was erg goed. We gebruikten er muziek
bij en daarop improviseerden we met z'n allen
het verhaal of wat daaruit het sterkst aansprak.
Op het laatst was het een heel eigen verhaal;
de muziek we rkte e rg koncentrerend.
Bij het werken met grote kartonnen dozen ging
het ontstaan van een spel bijna vanzelf. Uit de
dozen ontstond een stad waarin van alles woonde
en gebeurde. Alles werd beschilderd en er .
kwamen piratenschepen, nette huisjes met
raampjes , een tovenaarshuis en een mollenhol.
Tijde ns het schilderen en ve rsieren van hun
dozen werden de s ituaties bedacht en gespeeld.
Er was een jongetje wat steeds grote ide~n had
voor zijn huis en met een schaar en verf einde loos bezig bleef. Hij eindigde met een berg
snippers waar hij heel tevreden mee was.
De dozenstad is ten ondergeg~an in een spontane
mars voor de vrede, nadat alle heksen en reuzen
vers lagen waren.
Het was fijn om te doen afgelopen jaar.
Volge nd jaar willen we echt alleen met buurtkinderen werken vanuit dezelfde ide~n.
Ria.
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de dialoog met het publiek
is, zowel in onze voorstellingen zelf, als in
de gesprekken achteraf (in welke vorm dan ook)
wezenlijk onderdeel van ons werk.
Omdat dat niet altijd even makkelijk is, en we
steeds blijven zoeken naar een "zinvoller
relatie" met ons publiek, vragen we alle
groeps leden hoe ze het publiek, met name in
de gesprekken achteraf, ervaren.
Aan ieder groepslid is een andere vraag gesteld,
om het scala van reakties zo groot mogelijk
te maken.
Rense.
Ondanks alle teorieën en mogelijkheden die
je over de deelname van je publiek kunt ontwikkelén blijft natuurlijk de vraag in hoeverre
mag, durf, kun je jezelf kwetsbaar opstellen.
Want hie rmee staat en valt iedere mogelijkheid
tot deelname of participatie.
Ik kan mij geen mens voorstellen die geen
behoefte zou voelen om te participeren. Deelnemen in een relatie, een groep, een samenleving, is een bevestiging van jezelf. De mate
van deelnemen zal ook wel weer bepalend zijn
voor je frustraties . Ook het deel dat je voor
jezelf opeist en de mate waarin de deelname
van de ander jezelf weer in de weg staat.
Je akteur-zijn of je specialisme.kan, in deze
participatie, een barriere zijn. Hetzij voor
jezelf, omdat het je met jezelf in konflikt
brengt (doe ik het we l goed, voldoe ik aan de
verwachtingen), hetzij voor het publiek, wanneer ze hetgeen ze ziet, ervaart als een onaantastbaar produkt en zichzelf daardoor geplaatst
voelt in de rol van konsument.
Mijn eigen deelname. Vaak een gevecht vol
t egenstrijdigheden. Soms neem ik helemaal
geen deel maar z it ik mezelf dicht te schroeven met gedachtes waarom ik het niet doe of
hoe ik het zou moeten doen. Dan mis ik
gewoon de boot en zie die in een grote leegte
verdwijnen. Maar ik voel me wel in staat van
mezelf en anderen te houden. En dat lijkt dan
een simpel begin.
Daria
Ik heb een soort techniek ontwikkeld om op
vragen zoals ''hoe reageren nou mensen in
een inrichting", waarbij mensen zich .achter zo'n
vraag verschuilen om, dan meteen zo'n vraag
terug te spelen. Ik zeg dan een beetje kribbig
ja ze r e ageren net zo als de mensen h ier, en
hoe reageert u? Ik schaam me ook een beetje
als mensen veel bewondering hebben voor wat
we doen, als ze je met van die grote ogen aankijken, dan heb ik altijd de neiging om zoveel
mogelijk tegenkanten op te gaan noemen.
Ik erger me ook weleens aan mensen die alles
afschuiven op de maatschappij en dat werk,
en zich niet kwetsbaar willen opstellen.
Vroeger had ik dan het gevoel dat ik beleefd
moest blij ven in een gesprek, maar dat doe ik
niet meer. Ik durf veel meer onaangenaam te
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z ij n, je merkt dat je dan ook sneller tot een
gesprek komt en het gesprek ook veel interessanter is .
Ik schaam me weleens als we in inrichtingen
en gevangenissen spelen, omdat ik daar zelf
leuk zit en gewoon weer wegga.
Ja wat werkavonden met publiek betreft, ik vind
werkavonden doodeng, maar het is altijd
gebleken erg goed te zijn, omdat het altijd een
enorme doorbraak geeft, voor jezelf en voor
het projekt. Hoe eerder hoe beter eigenlijk.
Het gevaar zit er wel in, dat je je aangevallen
voelt, dat je aangetast wordt in iets wat nog
niet klaar is . Je moet goed voor jezelf weten
dat het een werkavond is, maar het versneld wel
het tempo van werken en de manier waarop je
over de inhoud denkt.
Het maakt voor jezelf dingen ontzettend konkreet.
Het feit dat je het gewoon doet, dat je een bepaalde
scène een keer gedaan hebt voor publiek, dan
maak je een sprongetje, dan is het meteen iets,
het wordt konkreet en het werkt hee l stimulerend.
Bv. bij Avondrood voel je dan welke kant je op
wil. Toen de mensen zo reageerden van dit zijn
allemaal demente bejaarden, er zijn ook een
heleboel bejaarden die niet zo zijn.
Door dat soort gesprekken werd het voor ons heel
duidelijk dat het ons niet om een bejaarden:probleem ging, maar dat het ons ging om het
oud zijn, wat je ervaart, de emoties die bij het
ouder zijn horen. En dat het niet bele rend zou
moeten zij n van zo wordt er nu met bejaarden
omgegaan.
De werkavonden werkten als katalisator om snel
die keuze te maken.
Je wordt van een heleboel zijpaden afgeholpen.
Je wordt bewuster van de inhoud.
Helmert
Ik hou veel meer van informele gesprekken na
afloop, dan hoor je de meest inter essante persoonlijke dingen. Een soort groepsgesprek
wordt een beetje metodies, waardoor het ook
algemener wordt.
Ik zou het zelf nooit durven om mensen aan het
s pelen te krijgen. Ik vind wel dat mensen een
beetje voor het blok gezet worden om het te
doen, maar soms wordt het wel heel boeiend
als ze het eenmaal doen.
Ik heb er een beetje moeite mee dat je uit
spelsituaties konkrete munt probeert te slaan.
Er wordt b.v. een serie gespeeld over helpen
en dan wordt er gezegd zo zou je het in het echt
ook moeten doen. De spe!situatie wordt met de
echte situatie verward - ik kan die konkrete
band niet leggen.
Ik kan niet aan een echt e verzorger vertellen
hoe die zou moeten handelen. Dat sluipt er wel
eens in.
Er hangt boven, dat er spijkers met koppen
geslagen moeten worden.
Ik zou h et b. v. wel kunnen aksepteren als je het
zou zien als tijdve rdrijf met interessante
aspekten. Dus het laat zijn voor wat het is,
zonder er konklusies aan te verbinden.
Wij krijgen snel iets eksperts-achtigs , of
pretenderen dat we oplossingen te bieden hebben.

Wij zijn niet aanwezig als veranderaars of
gespreksleiders, maar als spelers. Je probeert
meer met emoties te kommuniseren dan met
steekhoudende argumenten. Ik zou zo'n groepsgebeuren niet ~nnen aanzetten of er niet aktief
achter kunnen staan omdat ik er teveel aan
twijfel.

Ik vind het wel goed als mensen zelf spelen, maar
dat is op zich zelf al onthullen:á genoeg.
In dat licht zie ik het wel maar ik ga me
irriteren a ls een jeugdleider na afloop zegt,
daar en daar moeten we dan voortaan aan denken
en daar en daar zit jij dus fout kwa mentaliteit.
Dat is het goeie van spelen dat je alle kanten
emotioneel belicht en dat is dan ook duidelijk
en dan kan ieder individueel wel zijn eigen
konklusies trekken.

Hoe ik me voel en gedraag is nog een beetje afhankelijk van de aardigheid van het publiek.
Soms vind ik het ontroerend hoe het publiek op
ons reageert en dan voel ik me vrij met ze.
Weet je, als we op weg zijn om in de gevangenis
te spelen dan voel ik me toch een beetje een
flikker, dan ben ik bang dat ze me niet aksepteren.
Kijk vroeger speelde je zo van ik heb schijt aan
ze. Maar dat zou nu negatief op je werken omdat je
met het publiek speelt. Vroeger speelde je met
akteurs. Op weg naar de gevangenis toe denk ik:
ik speel moeder natuur, dus dat wordt flikkeren.
Maar na afloop ben ik dan blij dat ik me voor
niks zorgen heb gemaakt.
Ja dat ik iets meer ben - dat ik gewoon me zelf
ben en niet bang hoef te zijn voor dat etiket.
Dat etiket is dan toch een beetje te klein, dat kan
me dan niet helemaal overlappen.
Zo'n dag als gisteren in de gevangnis, dan denk
ik wat geweldig is het. Ja zinvol, ze waren
gewoon blij dat wij er waren. Zo'n man die zegt:
sinds 6 maanden zijn we allemaal bijelkaar en nu
praten we met elkaar, dat is nog nooit gebeurt dat komt dan toch omdat wij er zijn. Je ziet dus
dat er wel iets gebeurt.
Dat is iets wat ik zelf nog niet heb, die speelse
en open manier waarop jullie dan die mensen
willen laten spelen. Die ene man. Hij deed het
niet, maar hij vond het toch leuk om zo gevraagd
te worden en was er ook ontroerd door, dat zag
ik.
Daar hoop ik zelf aan mee te doen, dat gaat ook
steeds beter, dat mensen open benaderd worden
en op een prettige manier gevraagd wordt om m ee
te spelen.
De ene keer lukt dat beter dan de andere en dat .
ligt ook wel aan de zaal en soms ook aan een
kommunikatiestoornis. Dan kan je niet echt ons
de schuld geven want het klikt niet.
Als het we l altijd zou lukken, zou dat weer eng
zijn, want het is toch steeds menselijk.
Je reageert op wat er komt. Er is geen formule
voor.
De ene keer is veel interessanter dan de andere
keer. Ik kan niet zeggen dat het altijd even leuk
is en niet altijd even nodig ook.

Cas
Ik heb vorig jaar het werkteater verlaten om onder
andere de volgende redenen:
Ik had het gevoel dat ik als akteur goed funktioneerde in het werk dat we deden, maar ik wilde
proberen of ik me ook vrijer kon voelen in de
anders gaande situatie van het "gewone" toneel,
waarin ik me vroeger zo gefrustreerd had gevoeld.
Ik heb daarom een kontrakt getekend voor de
produktie "Blauw Blauw" van Hugo Claus.
Daarnaast heb ik van januari tot juli 1974 gewerkt
bij het instituut voor onderzoek van het Nederlands
·T heater.
Het werd me duidelijk dat het gevoel van vrijheid
dat ik voelde in het werk bij het werkteater niet
overdraagbaar was in de andere situatie.
Dat gevoel is namelijk het resultaat van het werk
dat je in drie jaar gedaan hebt in die groep, met
die mensen, met die manier van kontakt maken
met het publiek, met die mentaliteit.
Andere omstandigheden stellen andere eisen:
het spelen van een eigengemaakt stuk is iets
anders dan het spelen van een geschreven stuk;
het is iets anders om in de hal van een inrichting
te spelen dan op het podium van de schouwburg
te Enschede.
Natuurlijk zijn er ook veel dingen hetzelfde : het
is allebei "toneel" en het gaat bij beide in wezen
om kommunikatie met het publiek, maar de
manier waarop dit bereikt wordt is zeer
verschillend.
Ook de eisen die aan je gesteld worden in de
akteurstraining bij het Instituut, door
Yoyce Aaron, zijn anders dan die bij het
werkteater aan je gesteld worden.
Het enige wat ik gewonnen had door drie jaar
lang spelen in de meest uiteenlopende situaties,
was een grotere know-how en een soort praktiese
aanpak ("gewoon maar doen"), waardoor ik me
iets minder benauwd voelde op het toneel dan
vroeger.
Ik weet niet of wat voor mij geldt ook algemeen
geldig is. Best mogelijk dat iemand anders
heel andere ervaringen heeft en wel in staat
is iets van onze manier van werken in te brengen
in een andersgeaarde situatie.
Shireen
Ik vind een werkavond met publiek heel eng,
oh god wat gaat er gebeuren. Maar iedere keer
heb ik erg positief ervaren. Omdat als je kijkt
het net is of iedereen gekonsentreerder en
gerichter is, meer weglaat.
Ik vind iedere werkavond weer een enorme kick
voor de volgende.
Als stimulator van avondrood, hebben de reakties
van het publiek mij er toe aangezet om de
buitenwereld weg te laten, omdat ze daar zo
positief op reageerden. Ik dacht dat het daardoor
te veel op een bejaarden probleem ging lijken.
De werkavonden hebben voor mij als speler erg
veel betekend.
Dat ik durfde. Ik wist, het is nog helemaal niet
goed, ik ben nog niet klaar, het slaat nergens op.
En dat je het dan toch doet en jezelf kan blijven.
Je denkt het mag, juist als de mensen zeggen:
"nou, dit is nou niet zo .. ... . . . " dan weet je dat
dat ook mag.
Je kunt kritiek verdragen, een bepaalde dosis
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ijdelheid èlie je had als speler is omgeslagen in
iets anders.
De geforceerdheid is weg die je zou hebben als je
de hele tijd maar onder mekaar blijft. De overgang naar het publiek is niet onnatuurlijk.
Ik wil wel dat we een basikale: bodem hebben
in wat we doen. Ook al heb ik die niet en ik zie
het wel bij de a nderen, zeg ik "oké".
Ik persoonlijk leg mijn vertrouwen erg in de
anderen.
Yolande
Diskussie met ons publiek kan wel zinnig zijn,
maar soms wil ik weglopen. Ik vind het erg
moeilijk om iets te doen of zo.
Spelen met mensen uit het publiek vind ik vooral
zinnig als we spelen voor gerichte groepen verplegers b.v. Bij spelen wordt bij de spelers de
kloof zichtbaar die er ligt tussen "handelen" en er
over teoretiseren - en dat is ook zichtbaar voor
diegenen die kijken.
De diskussie gisteravond was tamelijk zinloos
(Amstelkerk: gemengd publiek) - ook die in
Rotterdam voor Pro-juventute.
Alles wat we laten zien - open en wijd - in de
voorstelling - wordt naar mijn gevoel in zo'n
diskussie weggeslagen. Soms vind ik de voorstelling echt teniet gedaan.
Maar daar staan heel zinnige nabesprekingen
zoals b.v. Vught (psychiatries ziekenhuis
Voorburg) tegenover.
Het beste vind ik erg persoonlijk in te gaan op
het gebeuren.
Ik blijf afzijdig als ik me er geen raad mee weet,
tot er iets gebeurd waar ik kontakt mee heb.
Ik denk dat het publiek ook iets kwijt moet kunnen
na onze voorstellingen, omdat je iets teweeg
brengt wat je dan ook moet opvangen.
In "vrije " voorstellingen moeten we geen
officiele nabespreking houden - wel na de voorstelling blijven om informeel van gedachten te
wisselen.
Peter
Ik vind de stukken die we spelen eigenlijk niet
geschikt om daarna een formele diskussie te
houden. Maar ik vind wel dat er duidelijke
situaties in voorkomen die iedereen kent, waar
iedereen mee te maken heeft. Daarom vind ik
het wel goed om het gesprek te forceren naar
een speelsituatie, omdat die zo onthullend werkt!
Wij werken meer op het psychies vlak, meer op
houding en mentaliteit en om daarover in een
diskussie te praten, dat heeft geen zin.
Waar ik van geniet is, als het lukt om mensen.
die zeggen, ja maar probleem zus en probleem
zo over te laten gaan tot spelen.
Als dat lukt, vind ik het heel bevredigend.
Zolang het praten blijft over sociale formules,
kun je alleen maar luisteren en ja knikken,
maar het doet je verder niets. Dat is ook waar
het grootste gedeelte van ons een hekel aan
heeft, dat je door de diskussie de kans geeft
dat er dingen gezegd worden die iedereen a l weet.
Maar als de mensen gaan spelen, ervaar je dat
het ontzettend veel uitmaakt dat ze iemand uit
hun ei gen midden iets zien doen. Ik vind dat
ieder van ons het zou moeten aanpakken om
mensen te stimuleren te _gaan spelen.
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Nu aksepteren sommige hooguit dat we het doen,
anderen vinden het maar zo zo en weer anderen
zien er helemaal niets in.
Maar dat vind ik wel goed, dat het niet metodies
gebeurt, als het lukt komt dat door de inzet en
niet door lang, goed voorbereid werk.
Ik vind een ingang altijd dat je zegt hoe zou u het
nu aanpakken, hoe zou u zo iemand berechten
of hoe zou u iemand helpen. Het zo gioht
mogelijk naar de mensen hun eigen situatie te
brengen. Ik heb het liefst dat mensen zelf spelen
en .dat er veel mensen spelen. Als me;nsen
dingen gaan doen uit hun eigen situatie, voel ik
me het lekkerste omdat wat er dan gedaan
en gezegd w9rdt, ook voor mij geldt .en
niemand zich achter een deskundigheid kan
verschuilen
Gerard
Het publiek inspireert me, als , ja dat is heel
kinderachtig, als je merkt dat ze jou in de gaten
hebben - dan gaat het over en weer - dan doe je
ekstra je best. Gewoon ijdel ja.
Voor een ongericht publiek spelen vind ik
spannender omdat je dan moet ontdekken wat ze
zijn.
Soms zie je zo'n zaal vol met goeddoeners, van
die welzijnswerkers, wat ze waarschijnlijk
niet zijn, maar het komt op je af als een zaal
onder lfén noemer, je ziet dan de mensen niet
meer.
Dat irriteert je, ik word niet echt boos, maar j e
gebruikt het in je improvisatie. Je maakt het
toepasselijk in scênes die eigenlijk een. andere
inhoud hebben.
Ja die babbeltjes achteraf. Die herhaalde vragen
"hoe reageren nou mense n in een inricht ing?"
daar krijg ik op den duur ook een hekel aan.
Ik ben veel m eer geïnteressee rd in de
persoonlijke emotionele laag.
In een persoonlijk gesprek met een gevangenisdirekteur blijkt ineens dat hij moeilijkheden
heeft met zijn zoon van 16, ontboezemingen . . ...
dat soort gebeurtenissen voedt je.
In de diskussie in de grote groep komt dat niet
aan bod. Dat gaat over beroepsproblematiek.
Ik onttrek m e aan diskussies. Als ik zo redelijk
moet praten over allerlei onderwerpen, heb ik
het gevoel dat ik allerlei boeken had moeten lezen.
Logies denken. Dat kan ik niet zo goed. Maar het
is prima als anderen dat wel doen.
Nee, afschaffen wil ik ze niet, maar verwacht
van mij niets. Ik ben beter in persoonlijke
gesprekken, gewoon r eageren zoals je wilt
reageren. Het is ook gezelliger met een drankje
er bij. Prima, maar of dat nou werkt weet ik
ook niet.
Daarbij, je moet vertrouwen hebben in wat je
speelt: Dat dát mensen wat doet.

Herman
Ik voel aan jullie hoe jullie over me denken als
ik iµ de diskussies iets zeg.
Ik voel dat jullie denken dat ik te ekstreem ben
en vaak verkeerde dingen zeg.
Ik herinner me heel veel diskussies, b.v. dan
stel ik het lang uit om iets te zeggen, maar
dan zeg ik iets en ik heb nog nauwelijks mijn
zitn afgemaakt of er wordt van onze kant, door
heel kleine reakties of opmerkingen als "nou"
direkt voelbaar dat het niet zo geapprecieerd
wordt of dan wordt ik nog feller of ik haak af.
Ik vind van mezelf dat ik juist altijd de dingen
relativeer. Maar ik neem duidelijk een bepaalde
stelling in de diskussie in om duidelijkheid te
krijgen. Aan de andere kant is het misschien
waar dat ik niet zo handig ben, tenminste niet
in een situatie die ik emotioneel erg belangrijk
vind.
Als ik b.v. in de N.V. T. iets moet bespreken
kan ik het buiten mezelf plaatsen en dan
funktioneer ik waarschijnlijk ook beter, omdat ik
me persoonlijk niet involveer. Dat is een feit.
Ik zal het in de toekomst ook verder van me af
moeten plaatsen - uit zelf-behoud.
Maar dan leer ik wel veel van anderen, te nminste,
van de mensen die rustig kunnen afwachten en het
aankijken en dan met een heel persoonlijk ding
komen, wat veel waardevoller is dan iemand
die geneigd is tot teoretiseren zoals ik.
Als b.v. Peter met een heel persoonlijk antwoord
komt op een vrij teoretiese vraag uit het publiek
heeft dat zoveel meer betekenis.
Omdat het aan de ene kant laat zien hoe zinloos
teoretiseren is en tegelijkertijd is het iets van
hem, iets echts. Dit is het zelfde als spelen, dat
je van mensen de echte dingen ziet, waar ze mee
bezig zijn. Dat is veel waardevoller voor mensen
dan teoretiseren.
In onze omstandigheden kan er geen sprake zijn,
van zo moet een nagesprek verlopen.
Ik vind zeker dat we moeten proberen door te gaan
met waar we nu mee bezig zijn. Met mensen
spelen of mensen laten spelen.
Diskussies moeten we niet doen, daar zijn we
niet geschikt voor.
Ik heb de hele tijd gedacht, verdomme, waarom
laten ze mij nou niet die diskussies leiden,
(wat ik tegelijkertijd ook niet durfde te doen)
maar daar ben ik helemaal van terug gekomen.
Door dat spelen zoals we het nu doen is de kans
veel groter dat mensen persoonlijker reageren
en geen stokpaardjes gaan berijden.
In dat spelen met publiek heb ik ook minder last
van de anderen. Misschien omdat ik me meer
kwetsbaar maak. Je doet iets met iemand anders
samen. Je weet niet wat de uitkomst zal zijn.
Feest voor Nico
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stages en nieuwe leden
Wat doe je als mimespeler bij het werkteater?
Afleren wat je zwoegend hebt nagestreefd:
observeren en analyseren,
jezelf en de ruimte ontdekken,
het lichamelijke BEWUSTZIJN ontwikkelen.
Ja zeker het spontaniteit dodende bewustzijn.
Mimespelers gaan op den duur ook van alles
voelen. De plexa salaris, de naderende ondergang
der aarde en het percentage dralon in hun maillot.
Toen ik bij Peter voor schroevendraaier mocht
spelen merkte ik dat ik dat enig vond.
Een stukkie maken in één minuut.
Afgaan op je eerste impuls. Geen zelf censuur.
Dat zijn dingen die ik in het werkteater terug
vond. En dan de humor. Niets is tenslotte erg
genoeg om geen grappen over te maken.
Verdraagzaamheid en vertrouwen als laatst te
noemen ingredrnnten.
Dat je kunt werken aan tolerantie was voor mij
nieuw. Een groepsgesprek - zonder - konsekwenties lucht op. De eerste keer dacht ik dat de
groep uit elkaar viel. Kontakten slibben niet dicht
uit rankune of gekwetste trots. Men schijnt
elkaars merkwaardigheden te aksepteren.
Hoe moeizaam een scène ook tot stand kwam
men bleef erin geloven. Ik dacht steeds bij mezelf
"dit kan nooit wat worden". Optimisme en zelfvertrouwen bleken het halve werk te wezen.
Iedereen had kritiek op de ander zonder dat dat
iets kapot leek te maken. Vreemd.
Door het klimaat dat op het Kattegat heerste,
kreeg ik het gevoel alles te kunnen.
Ik zong een eigen gemaakt lied en verbaasde
mezelf.
Jaap Hoogstra was ook gastmedewerker bij
Avondrood. Zo'n steunpunt geeft moed.
Nooit eerder heb ik ervaren hoe fijn het is een
privé-persoon te zijn. Jan-Abe verwelkomde me
thuis met lekkere hapjes en hoorde zonder ·
morren m'n belevenissen aan.
Ons huis was ons hol.
Pro Memorie
Marja, toen ik op haar aanwijzing iets
veranderde waar ik het niet mee
eens was:
"Je moet nooit spelen wat je zelf
niet goed vindt".
Rense: "ik dacht dat jij een net meisje
van keurige familie was (ben ik
ook hoor) maar dat is erg mee
gevallen".
Hans, toen ik voorstelde om bij het
werkteater stage te konien doen:
"Wat is je motivatie(!) om bij
ons te komen werken? "
ik: "dat ik jullie goed vind"
Hans:"is dat wel genoeg? 11
Kennelijk was dat genoeg.
Nu, 1! jaar later, heb ik geen reden mijn
mening te wijzigen.
Jytte Justesen
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Leden van het werkteater,
Na drie avonden te hebben geworsteld aan een
stukje over mijn stage, heb ik besloten om het
stukje niet te schrijven.
Het heeft voor mij geen enkele zin om te gaan
schrijven hoe ik het ervaren heb, daar mijn
motivatie teveel afweek met de motivatie
die een soc. cult. werkster "behoort'! te hebben.
Mijn motivatie bleek n.l. niets met mijn studie
gemeen te hebben, die ik overigens na deze
stage heb laten vallen, en alleen gebaseerd
te zijn op het simpele feit dat ik bij teater
betrokken wilde zijn. Ik heb het werkteater
gekozen na het zien van het "Toestanden" projekt.
De manier van werken trok mij aan.
De moeilijkheden die ik ondervond tijdens mijn
stage kwamen alleen voort uit die verkeerde
motivatie.
Het lijkt mij van weinig waarde om de persoonlijke
probleempjes van mij te zien als een relevante
aanvulling op jullie jaarverslag.
Mochten er vragen zijn, dan ben ik altijd
te bereiken op Alb. Cuypstraat 85, Amsterdam.
Leoni.
Verslag gastperiode Olga Zuiderhoek
22 april - 31 augustus 1974.
Eerst heb ik als aktrice bij het Instituut voor
onderzoek van Nederlands theater gewerkt.
Dit is een instituut, opgericht door Jan Kassies,
waar regiseur, schrijver en akteurs samenwerken
Daar mocht iedereen altijd zeggen wat hij wilde
en watnij' er van vond, en daar werd dan ook de
konsekwentie van genomen .
Daarna ging ik de "praktijk" in. Dat was
september 1973, dus het begin van het afgelopen
seizoen. Toen heb ik als free-lance aktrice
gewerkt bij :
a. het Thematheater in Rotterdam,
b. de toneelgroep Baal.
Na bovengenoemd inst ituut miste ik erg het
vanzelfsprekende gevoel waarom je met elkaar
wilt samenwerken.
Daaruit kon ik opmaken, dat dat gevoel voor mij
persoonlijk erg belangrijk is .
Toen kwam ik bij het werkteater terecht, oorspronkelijk als gaste voor één projekt.
De stencils van het werkteater, die ik daarvoor
altijd las en ook de voorstellingen soms, gaven
mij vaak het gevoel, dat ze zorn ·hechte groep
vormden, dat ze nergens anders tijd voor konden
hebben, dan voor het werk.
Dat maakte me ietwat angstig; altijd dacht ik zou
ik daar wel passen?
Vanaf de eerste dag werd die angst weggenomen,
omdat ik tussen 12 lastige individuen beland was,
allemaal met een privé-leven dat niks op
e lkaar leek en daar waren ze zelfs nog blij mee
ook.
Dat was een opluchting voor me en bovendien
begreep ik, dat dat ook k lopte: dat voedt immers.

De demokratie, die met zich meebrengt, dat je
geregeld om de tafel moet gaan zitten om van
elkaar te weten wat je te zeggen hebt, beviel
me uitstekend. Zoiets heet vergadering of soms
evaluatie. Evaluatie, weer zo'n alternatieve
kreet, waar ik altijd nogal scepties tegenover sta,
want wat betekent dat? Ongrijpbaar zijn door met
moderne woorden op een wolkje te gaan zitten
babbelen of met beide benen in de praktijk naar
elkaar kunnen luisteren en haalbare dinge n
bespreken:?
Wel, dat verschil bleek het werkteater ook wel
te weten. Het was opvallend hoe ekonomies
gesprekken werden aangepakt: "laten we het kort
houden en aan het werk gaan".
Omdat alles opgeschreven wordt, lijkt het
misschien voor een buitenstaander (ik voorheen)
dat er wat veel gepraat wordt.
Natuurlijk, er wordt ook veel gepraat, wat wil je,
het werkteater bestaat uit 12 :(nu zelfs 14) akteurs,
die allemaal hun zegje hebben. Maar er wordt
veel meer gewerkt, getraind en opgetreden.
Dit is de laatste keer dat ik het werkteater kan
komplimenteren, want ik ben nu ook lid, en als
werkteaterlid hou je je niet bezig met komplimenteren, ook al heb je het weleens nodig om er een
te ontvangen. Er wordt gewoon doorgewerkt
zonder boven hun: macht te grijpen (dat gebeurt
nogal eens in het toneel).
En wat voor moeilijke onderwerpen ze soms ook
kiezen voor een projekt, (kriminaliteit, veregaande neurose) , het is nooit verboden bij het
werkteat er om humor in te voeren.
Olga Zuiderhoek
Toen ik bij het werkteater kwam, ontdekte ik,
dat ik weinig begreep van hun manier van
werken.
Ik heb me toen een poosje erg gefrustree rd
gevoeld, hoewel ze me rustig de tijd gaven
om er in te komen.
Ik geloof dat het pas sinds het laatste projekt
is, dat er kontakt komt tussen mijzelf en wat
ik doe. Ik vind het er nu erg fijn.
Frank

Herinneringen aan mijn gast-engagement bij
"het werkteater".
Periode half januari 1974 tot eind april 1974
Met het aanbod van "het werkteater om er als
gast enige maanden t e komen werken, was ik erg
blij. Door het bijwonen, als toeschouwer, van
jullie voorstellingen, zowel op het Kattegat als
buiten, was ik ook bepaald nieuwsgierig geworden
naar jullie wijze van werken. Naar de weg of naar
de wegen die jullie bewandelden om een
dergelijk resultaat, als ik meemaakte als publiek,
te bereiken. Ik had mij tevoren er wel enig idee
over gevormd hoe jullie met elkaar zouden
werken. Maar toen ik de invitatie ontving vroeg
ik mij toch wel af of ik daar (ondanks mijn
"Studio"-ervaring) nog wel in mee zou kunnen
komen. Gelukkig echter hield het gevoel dat het op
zijn minst interessant zou zijn de mogelijkheid
van samenwerking aan de praktijk te toetsen,
de ove rhand. Geruststellend vond ik het verder
ook dat ik het merendeel van jullie persoonlijk
kende; Joop b.v. heel goed. Daarom was de
inhoud van mijn briefje aan het toenmalige
driemanschap, vermeldend dat ik met "een zeker
verlangen" naar het moment van onze samenwerking uitzag, wel gemeend maar niet volledig.
Volledig zou het geweest zijn als ik er ook bij had
gezet dat ik er tegelijkertijd met "een zekere
spanning" , veroorzaakt door een gevoel van
twijfel aan mezelf, naar uitzag.
Gedurende een loopbaan ontwikkel je, als akteur,
een bepaald assimilatievermogen. Die kraan
heb ik in het geheel niet open hoeven te
zetten, toen ik voor het eerst bij jullie kwam
werken. Het viel me gewoon enorm mee.
Je moet even wennen, je komt per slot van buiten
binnen een groep mensen die in het werk op
elkaar afgestemd zijn. Maar het feit dat ik mij
van meet afaan op een vanzelfsprekende manier,
na enkele dagen, bij jullie thuis kon gaan voelen,
onderging ik als een positieve gewaarwording.
Dat ligt natuurlijk altijd wel aan jezelf, maar voor
mij was het in de eerste plaats de gelegenheid
die mij geboden werd, de ruimte die jullie werkwijze openlaat jezelf te blijven. Ik vond het een
relaxed werkklimaat waarin niets persé hoefde,
maar waarin je door degene die keek toch
gestimuleerd werd het te proberen of nog eens
te proberen. Misschien omdat het niet persé
moest, lukte het vaak ook nog, bij anderen of
bij jezelf. Soms waardevol genoeg om het
gevondene, het spontaan ontstane te herhalen,
t e perfektioneren, eventueel te gebruiken in het
in studie zijnde projekt. In grote trekken kwam
de wijze van werken ook wel overeen met wat ik
mij ervan voorgesteld had en waar ik ook op
gehoopt had. Benieuwd ben ik er naar of Jytte die
gedurende de zelfde periode als ik als gast bij
"het werkteater" verbonden was , een overeenkomstige ervaring heeft.
Mee te werken aan een openbare repetitie vond
ik altijd een leerzame bezigheid. Ik heh er alles
bij elkaar toch wel een aantal meegemaakt,
maar elke voorstelling (ik vond de manifestatie
in aanwezigheid van publiek zich altijd meer in
het klimaat van een voorstelling afspelen dan van
een repetitie) was voor je gevoel weer anders.
Dat zal overigens we 1 anders liggen bij de
"gevestigde" e n vaak gespeelde projekten, ook
al hebben jullie buiten uiteraard heel ander
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publiek dàn in Amsterdam. Dat is jullie enige
publiek dat ik als akteur heb meegemaakt, omdat
ik niet in de oude projekten zat, dus buiten nooit
meespeelde. Van dat publiek in het Kattegat
had ik overigens wèl terug. Een mooi doorelkaar-publiek. Overwegend jong, toch niet alleen
maar. Dan ook nog uit heel verschillende milieus.
Uit teater-oogpunt vind ik dat altijd een goed
t eken. Klopt ook met jullie werk.
Een doelstelling, een taakstelling: goed.
Door de inhoud van jullie projekten beantwoord
je daar ook aan. Maar de "boodschap", of hoe
je het ook noemen wilt, komt altijd over via een
artistieke visie. Het begrip "artistiek" (op zich
zelf clean) wordt vaak misbruikt, kan iets clichématigs hebben. Hier bedoel ik het clean. .
·
De kracht van jullie is, volgens mij, dat de
"boodschap" herkenbaar doorkomt, maar van
een artistieke gezichtshoek uit. Vandaar de
geslaagde synthese: doel- en taakstelling
worden ingelost, maar altijd middel een
t e at e r - gebeuren dat uitstijgt boven hetgeen
men op het eerste gezicht onder "politiek" - of
"vormings" toneel verstaat.
Er is nog een andere sythese die ik bij
"het werkteater" meende te signaleren, iets wat
wel op het kreatieve- maar evenzeer op het
menselijke vlak ligt en bepalend is voor jullie
werk: jullie samenstelling. als groep. In de praktijk heb ik kunnen ervaren dat 66k jullie kracht
is er in t e s lagen een groepering van mensen
samen te stellen ongevee r van een gelijke
golflengte, met behoud echter van eigen identiteit.
Weet je dat ik dáár de eerste dag een beetje bang
voor was? Ik zag die koffietafel met dat gezondheidsbrood en zo en dacht: het zal toch niet een
soort kommune zijn ? Dat is n. 1. een konstellatie
waar ik mij niet in de eerste plaats toe aangetrokken - dus ook niet geschikt voor voel.
Het werken met jullie nam die angst al spoedig
weg. Ik vond daar tot mijn vreugde zeer reëele
en professionele kanten aan en kreeg al snel door
dat ook yoor -jullie het. werk het werk betekent en
het privéleven die kant van het leven.
Tijdens de evaluatie van Jytte en van mij heb ik
gezeg-d dat ik mij de laatste paar weken, toen het
proj ekt waar we aan werkten een wat meer
gekomprimeerde vorm had gekregen, een beetje
gefrustreerd was gaan voelen. De mogelijkheid
tot "eskaleren" vond ik in dat laatste stadium
van mijn verbintenis geleidelijk afnemen en dat
gaf mij een soort gekortwiekt gevoel.
Spijtig vond ik het wel, maar omdat ik zoveel
weken van positieve ervaringen achter de rug
had voelde ik me niet echt teleurgesteld, noch
vond ik het tragies. Wel vroeg ik mij af waar dit
nu precies aan lag. Waarschijnlijk gewoon aan
te weinig bruikbare inbreng in aansluiting tot
h et proj ekt.
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Nu, vele maanden later, nu ik er afstand van heb
kunnen nemen, weet ik nog steeds niet precies
waar het aan lag.
Van één ding ben ik echter wèl zeker: van het
winstpunt in de gelegenheid te zijn geweest
te partisiperen in een werkproces dat ik als
een integere en hoogst kreatieve vorm van teater
maken beschouw. Het was .een eve n leerzame als
prettige periode voor mij.
Met dat leerzame element hoop ik dan ook mijn
•voordeel te kunnen doen.
Jaap Hoogstra

Straatteater voorstelling
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422 .400.--

47 4 .773 , 54

92.600. - -

87 . 730, 18

515,000.--

562 . 503 . 72

~~ ~~=~~d

33. 060.--

31 . 549 , 51

S. Oegkoaten

56 . 940,- -

_!3. 308 , 73

Tot ale uit zeven

605.00U, --

657 ,361 , 96
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~·~

105.254 ,24

515.000.--

552.097 . 72

Ill Oekki nupb n

2 GCJ1ttHnt al1jka Subaidie
3 Rijk.uub•idie

68
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c) Tc eatandon

A. Prcdukt1ekoa t en

40 . COD.- -

40 . 000,- -

~ 75.000, - -

~

515 . ooo. --

552.097.72

10.000.--

=~ ~~!:~:

)

~

eo.ooo.--

TOTAAL ONTVANGSTEN

12. 109,63
35. 095.73
27 . 727 ,C1
20.760,07
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_s~

prcj ek tan )

7. Oiversen: j oaf"1arelagcn etc.

1.44E ,54
S.193,83
S.290,16

-~
10.000.--
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1
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ea.ooo,··

89 . 720, r 5

- - -·-

_ !. 434,96
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a)
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19.800.--

el Glil lu1d e n l'luzick
f l Strootuour

SS 0 .74
2.16:3,68
103. 65
5t:3. S4
1.11e,Js
21.462,22

1s.eoo.--

26.042,59

4 . 960. --

1 ,571,20

2. Vorploet s inukosten

3. Over 111,e voorbaro1di~skoaton
Dl Allvlilrt.nttoa
c) AH iches
d) Reklerne en prope1ende
s} Koat11n progrDtl'tllft
f) Diverun

----

~
4.980.--

1.662,95

4 • ._osttin overwerk
s .~

Honoraria

a)

j 1 Socia l e lesun

6. ~

S.820.-·

3.150,40

~

~

6.720 , --

J.843,97

1.Jeo.--

TOTML PAOOOKTifKOSTEN

33.060.--

31.S49,51

IV OACKOSTEfJ
1, l'lonhr1nsskoaten

a > Dekor•
bl Kostull!\1
el l'leubelen en r o kwitiGUri
o) Gel uid 1n M.JZUk
f ) Belichting

6.000 ,- -

43 , 33
317 .-755,43
564 , 14

~

s. ooo.--

2 . 205,81

V'irvoer personon
b 1 Warvoer d11kors
c l Saj our 1

Js .100.--

10 . 65 7,96
1 . 61 6 , 65
24.640,15

35. 100.--

36.914,96

to trl'!nsporteron aubtot oel da1kcaten

41.100.--

3g, 120 , 77

~1 .1 00.-·

39.120.77

2 . Vorpleetdnsakosten
l'!I)

Vervolg Exploi tatie·rekoning
V6rvolt dagkoatcn IV

Transport

3. C..-Yri pe voorstoll1n11k o!5t&"I
:J)

Jl_jvvrtonti H

dl Rckleme an propofando

2 . 520 . --

cl 01verson

2 .S1 J.29

~
2 . s2c ,- -

3.321.85

5. ~
a)

n

Honoreri a
$oc1eh lasten

13. 320 , --

15.17 9,08

~

13. ~20 . -·

16 . 520,62

56. 9•0. --

63,30C,73

33.060,~·

31 . 549,51
63.308,73

6 . Calei s tins•n op ontvensattn

al Vo:rrnl'!lkCUJkh&idlbGl Htin1
TOTML OAGKOSTEN

2.345,49

V REKN'ITULATIE
III
!V

Produktiokosten
Dtigkoston

Toto)41n
II

Ontvonasten

Voordolic 6>cplo1 tetiosaldo

56.940.-·
90.0DO.--

94.855,2<1

90.000.--

105.264,24
10.406.--
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toekomstverwachtingen
Doorgaan, maar we moeten onszelf steeds
bewust blijven van ons doel. De kwaliteiten,
die we als groep zo moeizaam ontwikkeld
hebben, moeten altijd in dienst blijven staan
van een ander doel dan uitsluitend konsumptie.
Als we maar met elkaar een duidelijkheid
houden, dat is het belangrijkste.
Rense Royaards.
We hebben zo vreselijk veel gespeeld (en
spelen is het leukste wat je doen kan), dat
de behoefte soms ontstaat weer eens heel
even voor jezelf bezig te zijn, je te wijden
aan lessen of zo, voor een tijdje. Soms ben
ik ook bang dat er teveel buiten ons om, over
onze hoofden heen gebeurt. Het groeit je soms
boven het hoofd.
Marja Kok.
Soms vraag ik me af of je geen lering moet
trekken uit die moeizame langdurige
processen. Of je niet praktische en konkreter
moet zijn. Dan denk ik ook weer dat die
pijnlijke periode juist nodig is voor dat
resultaat. Je haalt het ook wel, en het lukt,
maar het is steeds meer op het nippertje.
Helmert Woudenberg.
Als we met elkaar verder blijven zoeken ziet
de toekomst er rooskleurig uit. Je zou iets
moeten vinden waardoor je zoveel mogelijk
mensen bereikt.
Herman Vinck.
Als we in een klein verenigingsgebouw in het
land spelen, dan denk ik: het Werkteater mag
nooit weg voordat we in al die gebouwtjes in
Nederland zijn geweest. Iedereen in Nede rland
zou eigenlijk moeten weten dat wij bestaan. Ik
vind het een uitdaging om te spelen voor mensen
die je niet kennen en weinig of niets van teater
weten.
Daria Mohr.
Ik zou van alles willen doen in de toekomst. Ik
zou best eens iets met muziek of zo willen
doen. Juist dat uiteenlopende publiek vind ik
heerlijk: mensen, die nog nooit toneel hebben
gezien èn mensen, die het allemaal wel gezien
hebben. Het ene heb je nodig als voeding voor
het andere.
Gerard Thoolen.
Het is eigenlijk verbijsterend als je je
realiseert, dat vrijwel elke voorstelling op
het Kattegat is uitverkocht zonder publiciteit.
Als we met zijn allen voldoende realiteitszin
hebben, kunnen we volwaardig doorgaan.
Hans Man In 't Veld.
Ik hoop dat we nog lang doorgaan. Alleen
teaterpubliek is niet goed, nee. We moeten
dat wat we doen dicht bij huis houden, het
moet voor veel mensen herkenbaar zijn.
Misschien wel film of t. v. , dat is voor
iedereen.
Joop Admiraal.
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Ik zou willen dat we een heleboel nieuwe
projekten gaan doen, zodat we met z'n allen
weer nieuwe dingen gaan ontdekken. Ik vind
het fijn zoals het nu gaat. Ik begin nog maar
net.
Frank Groothof Schr~der.
We worden eigenlijk steeds meer een familieteater. Ik bedoel dat hoe langer hoe meer al die
aangeleerde maatschappelijke buitenkantklichees verdwijnen bij iedereen. Daardoor
boor je zo'n vitale laag aan, die zo veelzijdig
is, dat je verbijsterd bent door de rijkdom,
die er dan naar boven komt. We hebben
eigenlijk steeds meer plezier, in elkaar en
in het spelen.
Peter F aber.
Ik vind het verschrikkelijk moeilijk om dat
na een half jaar te zeggen. Je werkt met
mensen, die vijf jaar lang met elkaar gebokst
hebben en al het vieze werk gedaan hebben om
te komen waar ze nu zijn. Ik zie wel, dat de
stukken, die we maken, steeds meer opbouw
hebben, steeds meer een eenheid zijn, en dat
vind ik heel fijn.
Olga Zuiderhoek.
We zijn erg gevoelig voor de verschillende
soorten publiek, dat moeten we ook blijven. In
een inrichting spelen is altijd een enorme
uitdaging. Misschien moeten we eens andere
media proberen. Film lijkt me niet zo leuk
om te doen als toneel, maar je bereikt er
wel heel veel mensen mee.
Yolande Bertsch.
Op de eerste plaats moeten we doorgaan veel
plezier te maken en streng en kritisch voor
onszelf en de groep te zijn. Zowel voorstel lingen maken, die helemaal vanuit onszelf
komen, waarbij we dus van tevoren niet weten
waar we uit zullen komen, als uitgaan van
onderwerpen in de samenleving, zoals bij
Toestanden en Misdaad. Het is zo belangrijk
dat we op plekken komen, waar we nooit
komen, en waar het je opeens duidelijk wordt
hoe de samenleving eigenlijk in elkaar zit.
Shireen Strooker.
Ik denk dat we in een zoekperiode zitten, je
weet niet zeker welke kant je opgaat. Ik
wil zelf de Menottikant wel op, maar ik
denk eigenlijk dat er weinig zijn in de groep,
die dat ook willen. Aan Toestanden heb ik erg
veel gehad, maar dat is alweer drie jaar
geleden. Je moet op een gegeven moment
doen wat je leuk vindt.
Cas Enklaar.

nabeschouwing
Als we nu terugkijken op de achter ons liggende
Werkteaterjaren (4 jaar) word je gekonfronteerd
met een uitermate intensief proces van een
groep mensen, die dank zij de handhaving van
hun individualiteit, die vanuit een echte
konfrontatie met de ander steeds veranderbaar
is, tot een "werkzame groep" zijn gegroeid.
Wat ons op de been heeft gehouden is dat we
steeds geboeid zijn gebleven, stuk voor stuk,
door wat zich tussen ons onderling en tussen
ons en ons publiek afspeelde.
Het tot stand komen van ieder projekt is steeds
een levend-pijnlijk ên stimulerend - proces
geweest, dat elke keer weer als zinvol en
leerzaam is ervaren.
" 't Is maar een meisje" is een onaf gebleven
werkstuk, omdat de televisie-eisen het in
ontwikkeling zijnde materiaal vroegtijdig bebevroren. Het heeft ons vermoeden bevestigd
dat T. V.-drama pas dan zinvol kan worden
gerealiseerd als er een kollektief denkproces,
zowel kreatief als technisch mogelijk is. Het
splitsen van 11 spelen" en "registreren" is
frustrerend voor beide partijen.

We ontdekten een vermogen om oeroude en
tegenzeggelijk belangrijke elementen van
teater toe te passen. "Nico" ontleent zijn kracht
aan het absolute onontkoombare NU. Het
gebeuren - zowel voor ons als voor het publiek vindt plaats op het moment: op déze plek en
met déze mensen. In Nico hebben we het
"samen met het publiek" optimaal bereikt. In
zekere zin, zij het op een andere m anier, is
dat in brillen en beugels ook gebeurd.
Hoe we dat alles in de toekomst zullen kontinueren is de vraag. Zeker niet door vasthouden
aan verworven patronen, daar zijn we wel van
overtuigd. Wel door steeds weer datgene wat
we willen te toetsen aan dat wat we zijn : met
zijn allen en individueel, vanuit de gegevenheden
van het moment.

Het "KLM-ondernemingsraad-projekt" is
ontstaan op initiatief van derden. Het onderstreept een belangrijke fase in onze ontwikkeling: de durf om onmiddellijk - vanuit een
direkte konfrontatie met een publiek vóór en
óver datzelfde publiek en hun onderlinge
verhoudingen - te gaan improviseren m e t de
hele groep heeft ons achteraf gescherpt in
ons spel-vermogen.
"Misdaad" werd aanvankelijk van buitenaf
aangedragen door Prof. Hoefnagels . De
tematiek is dankzij een geîntegreerd proces
van onderzoeken en spelen (mèt en vóór
publiek in de werkfase) tot een eigen prod~t
gegroeid. Het projekt is van buiten naar binnen
gegroeid, en is als zodanig qua werkwijze een
omkering van "Toestanden".
"Avondrood" is ook een mijlpaal geweest in
de ontwikkeling van de groep. Gestart vanuit
een klein projekt, waarin persoonsgebonden
van 'de speler' werd uitgegaan, groeide het
uit tot een projekt waaraan de hele groep
meewerkte. Een uiting van ieder individu
tegenover het publiek van die dingen die macht
hebben over ons leven, Eindigend met een
herstel van de waarden van leven en sterven,
wanneer je alle m aatschappelijke ekskuses
achter je laat, en persoonlijk met de ander
durft t e zijn.
Het straatteater is steeds een verrassing gebleven, vooral voor onszelf. Steeds weer
andere mensen in steeds weer andere situaties
en omgevingen. Om een gevoel van ontwrichting
tegen te gaan hebben we in 1973/ 74 gekozen
voor een langere periode, 3 dagen, in één
plaats. Dit heeft ons daadwerkelijk geholpen
om dieper op een publiek in te gaan en op
een bepaalde situatie aan te sluiten,
Het stuk "Het Feest voor Nico", voor het
straatteaterprogramma gemaakt, heeft ook
een bewustwording voor onszelf ingehouden.
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