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Dit boekje is een overzicht van onze activiteiten in het 
seizoen 1 77/ 1 78. 

Het Werkteater is opgericht in 1970 en wordt gesubsidieerd 
door het ministerie van CRM. 

Onze structuur omschrijven we officiëel in de subsidie-aan
vraag als volgt: 
"Het Werkteater is een koöperatieve vereniging u.a. Het kent 
geen hiërachie met een vaste leiding (zakelijk/artistiek),_ 
dramaturgen, regisseurs, belichters enz. Alle taken, functies 
en verantwoordelijkheden, die nodig zijn om het Werkteater te 
doen functioneren, worden door alle leden van de coöperatie bij 
toerbeurt vervuld en gedragen. Voor de dagelijkse organisatie_ 
treedt het driemanschap op als coördinerend element. Om de drie 
maanden wisselt het driemanschap van samenstell ing. " 

Om een indruk te krijgen over onze werkwijze: Jan Paul 
Bresser schrijft in de Volkskrant over het tot stand komen van · 
'Als de Dood' en 'Je Moet Er Mee Leven': 
"Het Werkteater maakt bewust bij iedere nieuwe produktie zoiets 
als een cirkelgang: het begint met zoveel mogelijk informatie 
inwinnen en verzamelen bij de bij het gekozen thema betrokken 
mensen, gekoppeld aan eigen ervaringen van de spelers. In dit 
geval praten met artsen, verpleegsters, zieke mensen en op ba
sis van deze informatie onderling discussiëren en improviseren. 
Uit deze improvisaties ontstaat langzaam maar zeker het r~am 
van de voorstelling, al is dat nooit compleet: de tekst ligt 
niet vast, er kunnen per avond verschillende scènes worden 
gespeeld en de acteurs wisselen van rol . 11 

• 

We spelen in principe elke vrijdagavond om half negen in 
onze eigen ruimte, kattengat 10, Amsterdam. Verder spelen we op 
aanvraag door het gehele land, besloten voorst~llingen vo~r 
gericht publiek (wat betreft bovengenoemde proJecten dus in 
ziekenhuizen, voor verpleegkundige-opleidingen etc.), maar o~k 
vrije voorstellingen in kleinere theaters voor gemengd publiek. 

Ons straattheater is een hoofdstuk apart. In de zomermaan
den trekken we met een grote tent het land door, met 's avonds 
een voorstelling (speciaal voor de tent gemaakt ) voor volwas
sene en ' s middags voor kinderen. 

De leden van het werkteater zijn: 
Yolande Bertsch, Marja Kok, Daria Mohr, Shireen Strooker, 
Ol ga Zuiderhoek, Joop Admiraal, Cas En klaar, Peter Faber, 
Frank Groothof, Hans Man in 't Veld, Rense Royaards, Gerard 
Thoolen, Herman Vinck, Helmert Woudenberg. 

Assistentie verlenen: 
Ida Mager en Wim Swart, voor de administratie. _Ria v~n der 
Woude, Nico de Wit en Roel van Eekhout voor huishouding en 
techniek. 

Trainingen voor de hele groep worden gegeven door de Como
brothe-rs (acrobatiek) en Jacques Lewenszta in (Yoga ) . 

Ons telefoonnummer: 020-22 26 31 . 





Thijs Chanowsky, met wie wij ons vroegere 
project 'Toestanden' verfilmden, waarvoor 
we dit jaar de Prix d'Italia ontvingen, 
kwam met het plan om met ons een oorspron
kelijke speelfilm te maken. Besloten werd 
een film te maken over echtparen-problemen, 
die op een camping speelde. 

Na een periode van voorbereiding (sce
nario maken, regelingen treffen, technische 
medewerkers aantrekken) vertrokken we begin 
juli naar een afgelegen plek ineen natuur
gebied, nabij het Uddeler Meer, waar onze 
eigen, fictieve camping was opgebouwd. 
Alle medewerkers 'kampeerden' hier en on
derwijl werd de film opgenomen. De door 
ons voorbereide geïmproviseerde scènes 
werden door drie camera's tegelijk opge
nomen om uit het totaal geschoten materi
aal later de scène te monteren. 

Omdat ons aantal niet voldoende was 
om een volle camping te suggereren, 
kwamen in de weekenden kennissen over om 
mee te kamperen en te assisteren in de 
'massa-scènes'. Ook al onze kinderen 
waren er en speelden mee. Devika Faber 
beschrijft haar ervaringen daarbij, als 
volgt: 
11 's Middags bespreken Frank en ik de 
scène in het bos nog even met Sien. We 
laten hem zien aan de technische mensen 
en aan Thijs. 0, o, we bewegen te veel en 
zijn dus niet te volgen. Wat nu?~? We 
krijgen aanwijzingen van Frans en Albert 
en proberen het anders. We nemen het op, 
maar Frank vergeet het afgesproken motor
tje te horen aankomen en Thijs wordt 
kwaad. Nu iedereen kwaad op Thijs. We doen 
het morgen over. Best fijn, dan kunnen we 
het morgenochtend nog even bespreken. 

's Avonds ga ik onder Nico's eigen gebouw
de warme-wolkjes-doesj en ga samen met Bel 
koek en koffie in de tent halen, lekker 
in de bus opdrinken en kletsen. Ida geeft 
een call-sheet. Dan met de zaklantaarn 
naar de tent, pas op voor adders, en 
lekker slapen. 11 

De film die door Thijs verder wordt 
afgewerkt, komt augustus '78 in roulatie. 



STRAATTEATER 



~ete..r en morjQ 
als ThomQS en tnLtS 

Met 'Ha 11 o Medemens' 's avonds en 'Doodge
woon' (in wisselende bezetting) ' s middags 
bezochten we met de tent de volgende ste
den: Amsterdam, Leiden, Maastricht, Den 
Haag, Arnhem en ' s Hertogenbosch. 

De rol van ' Roeltje ', die Peter Faber 
in 'Hallo Medemens' speelde, werd achter
eenvolgens opgenomen door Erik Groothof, 
Frits Kampinga en Bernd Wouthuysen (gast
acteurs). Peter gaat ons voor tenminste 
een jaar verlaten om andere dingen te gaan 
doen. 

Gero.rc:\ en '/o LQ n de. 
als Thomas e.n rnu.s 





CA 1RR'E 1 -
, - 1. -· 1 

r--< 1, ', ' '-

=- -
Daarom kregen w1J het verzoek een 

slotavond in Carré te geven. Wij zijn daar 
op ingegaan omdat het ons heel spannend 
leek en om eens heel veel mensen tegel ij k 
met ons werk kennis te laten maken. Dat er 
mensen zouden zijn die het minder goed 
zouden kunnen horen en zien, was te ver
wachten met een dergelij ke zaal . In over
leg met de leiding van Carré hebben we be
sloten de galerij toch open te stellen om
dat het in de eerste plaat s ging om een 
kennismaking met het Werkteather en we 
hoopten dat er op de galerij nog wel ge
noeg te beleven was. Wij hadden daar ook 
verschillende kennissen zitten (die ove
rigens ook over de verstaanbaarheid klaag
den), maar die toch blij waren dat ze ge
komen waren. 

Naar aanleiding van ons eenmalig optreden 
met 'Hallo Medemens' in Carré, schreef een 
mevrouw uit Etten-Leur, die de voorstel-
1 ing met een bevriend echtpaar uit 
Eindhoven en een vriendin uit Aerdenhout 
had bezocht, ons het volgende: 
11 We zaten op de Galerij en hebben niets 
verstaan, ondanks onze uiterste pogingen 
daartoe. Afgezien van de tijd wil ik U 
even voorrekenen hoeveel we minimaal kwijt 
waren - let wel er voor over hadden 
2 retour Eindhoven - A'dam f 
2 enkel Etten-Leur A'dam tl 

1 retour Heemstede A'dam 11 

8 enkel tramstation Carré tl 

4 entreebewijzen 11 

65,--
32,--
4,50 
8,--

30,--

Totaa 1 f 139 ,50 
De koffie en drankjes om ons verdriet te 
verdrinken zijn niet in rekening gebracht . 
Graag zie ik een schadeloosstelling tege
moet. Mijn giro-nummer is ..... , etc. 11 

Namens het Werkteater, antwoordde 
Shireen Strooker: 
111 Ha11 o Medemens 1 is door ons gemaakt spe
ciaal voor de tent - twee zomers hebben 
wij het door het hele land gespeeld, ook 
in het Zuiden. Daar was overal overweldi
gende belangstelling voor. Op het 
Museumplein (beide jaren) was het zelfs zo 
dat mensen de hele voorstelling buiten 
volgden. 

Wij vinden het daarom ook zeer spijtig dat 
u het één en ander anders hebt ondergaan. 
Wij zijn echter van mening dat van eni ge 
'schadevergoeding' van onze kant geen 
sprake kan zijn. Wij kunnen alleen zeg
gen dat we voor die avond in Carré ons 
uiterste best hebben gedaan en dat alles 
wat Je Jezelf aanschaf t, of dat nou 
kaartjes voor een voorstelling zi j n of 
een nieuwe jurk of een reis me t een reis
gezelschap, een zeker risico inhoudt . Als 
wij ons allemaal tegen dit soort risico's 
zouden verzekeren, wat zou er dan over 
blijven van onverwacht e (of da t nou posi
tieve of negatieve zijn) ervaringen in het 
leven. 

Wij hopen dat we u me t deze brief iets 
van ons standpunt hebben duidelijk gemaakt 
en we zullen u graag bij een andere gel e
genheid gratis toegangskaarten voor één 
van onze voorstellingen aanbieden. 11 

Ge.ra..rd 
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'Als de Dood' wordt gespeeld door Yolande Bertsch, Cas Enklaar, 
Hans Man in 't Veld, Shireen Strooker, Gerard Thoolen, Herman 
Vinck, Olga Zuiderhoek en Ivan Wolffers, die bij het maak
proces als adviseur kwam, maar zo betrokken raakte, dat hij 
voor dit project als medespeler is gebleven . 

Het stuk gaat over mensen, die sterven en de reacties 
daarop van de mensen in hun omgeving, die blijven leven. 

Wanner we spelen voor verpleegkundigen in opleiding, horen 
we dat er wel over stervensbegeleiding gepraat wordt, maar dat 
er nooit emotioneel over gecommuniceerd wordt. 

Ivan Wolffers; die zelf arts is, zegt daarover: 
"We hebben veel van onze - natuurlijke - emoties weg leren en 
moeten drukken. We weten met ons gevoel geen raad. Ik heb het 
zelf ook ervaren, heb mezelf bewust ingehouden bij het begelei
den van stervenden . Nu schaam ik me er beslist niet voor te 
huilen, m'n verdriet te laten zien. En dat helpt de mensen, 
zeker als ze beseffen dat het geen vals sentiment is. 11 

Olga Zuiderhoek merkt hierover persoonlijk op : "Ik was 
zestien toen m'n moeder stervende was . Ik was ontzettend bang, 
ik wi st niet hoe ik haar moest helpen, dacht dat ik alles fout 
deed en lag nachtenlang te piekeren om manieren te bedenken om 
te zorgen dat m'n moeder niet te weten kwam, wat wij wisten . Ik 
heb ook aanvankelijk argwanend tegen deze produkties aangekeken. 
Ik was bang dat we een stuk zouden gaan maken van hoe het alle
maal zou moeten, dat we van de dood zouden gaan houden. En daar 
geloofde ik geen zak van.' 

Yolande Bertsch over de discussie's na afloop: 'Een mevrouw 
die in de verpleging werkte zei: Ik wil de patiënt echt mense
lijk benaderen. Ik heb het al vaak geprobeerd, maar ik krijg 
zelfs niks terug. Zie je, dat i s natuurlijk ook het probleem. 
Aan beide kanten is het verschr ikkelijk moeilijk. Daarom kan 
onze produktie ook geen aanklacht zijn. Als het zo overkomt, 
is het mislukt.' 

Max Arian schrijft naar aanleiding van 'al s de dood' in de 
Groene: 'Veel vormingstoneelgezelschappen willen de maatschap
pij veranderen door de structuur van die maatschappij expliciet 
aan de orde te stellen. Maar het kan ook op de manier van het 
Werkteater, dat niet de nadruk legt op maatschappij structuren 
of economische problemen, maar op de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan en tegenover zichzelf staan. 

Wie van mening is dat maatschappijverandering ook moet in
houden dat mensen op een andere manier met elkaar zullen samen
leven, zal dat aspect niet mogen negeren. 

Wat mij betreft is ook het Werkteater in 'als de dood' 
politiek en vormend bezig, al wil de groep zelf in dit soort 
categorieën absoluut niet worden ondergebracht'. 

















foxtrot 

Dm technische vaardigheden op te doen, die 
we zouden kunnen verwerken in ons zomer
straa tthea ter, hebben we begin december de 
gebroeders Nanni en Willy Colombaioni uit 
Rome uitgenodigd om ons een veertiendaagse 
cursus te geven in traditionele clowns-acts 
en de beginselen van het jongleren. 

Ook werd in deze tijd een begin gemaakt 
met dans/essen, elke maandag een uur op 
'Dansschool Daniëls•. Tango, foxtrot, 

Engelse wa/s, etc. onder leiding van instructrjce Rjta Corse7jus. 

Als vaste trainingen naast de acroba
tiek van de Como-brothers bleven Yoga onder 
leiding van Jacques Lewensztain en zingen 
met Pianobege/eiding van Robert Ouwerkerk. 



O: IKKE VRIEN:O:EN 
--=-- - - '='"' -

Dit is ons improvisatie-project bij uitstek . . In de mee~te ge
vallen is de basis-vorm een open therapie-avond voor erg dikke 
mensen, maar de inhoud is elke keer totaal verschillend. 
's Middags wordt met de groep, die het speelt (die wisselt ook 
voortdurend) besproken hoe en wat, en 's avonds wordt het 
gedaan. 

Cas Enklaar schrijft over zijn ervaringen bij één van de 
voorstellingen: 'Omdat er niets vastligt, is alles wat er 
gebeurt nieuw. Je bent in een soort roes. Er gebeurde in ieder 
geval heel veel, veel emotie en ik zelf was zeer op dreef. 
Ik was ene Tjepko, een zeer idealistische en naïeve jongeman 
zonder gevoel voor humor, met een Fries accent (ik had iemand 
die ik ken als uitgangspunt genomen). Ik had veel contact met 
Marja - ik hoefde haar maar in die grote bruine kijkers te zien 
of ik was ontroerd (was het publiek dat ook? dat hoop je maar). 
Marja en ik gingen op zeker moment dreigend op Joop af, omdat 
we vonden dat hij 'meer van zijn geval moest laten zien' en we 
vonden dit zo leuk, dat we rug zaal moesten gaan staan vanwege 
de slappe lach. In de tweede helft hield ik me kalm om het 
evenwicht niet te verstoren. Yolande, die dit keer de thera
peute speelde, was een geruststellende aanwez igheid, zeer 
slank en paars, met Amerikaans accent. 

Terug in de kleedkamer de kletsnatte pakken uit, wat zit
tend op de grond het beste gaat en iemand die dan aan de mail
lot- ~oeten trekt. We waren het erover eens dat het ons gelukt 
was niet alleen een clowneske parodie op groeps-therapie te 
laten zien maar ook iets van de gevoelens waar het om gaat.' 











NIET THUIS 

'Niet Thuis' wordt gespeeld door Shireen 
Strooker, Judith Hees, Peter Faber en Hans 
Man in 't Veld. 

Dit seizoen hebben we deze voorstel-
1 ing sporadisch gespeeld, dit kwam omdat 
Peter Faber een jaar weg was en alleen als 
gast in deze voorstelling kon meespelen en 
de andere voorstellingen van het Werktea
ter zo vaak gepland werden dat er weinig 
tijd voor deze voorstelling over bleef. 

Regelmatig speelden we 'Niet Thuis' 
op de Kaderschool voor Gemeente Politie 
in Zu~phen; de voorstelling was dan enigs
zins aangepast aan de situatie, d.w.z. dat 
enkele scenes werden veranderd en het ac
cent meer kwam te liggen op de rol van de 
politie in conflictsitupties waarbij kin
deren betrokken zijn. 

Ook speelden we 'Niet Thuis' een aantal 
keren voor pupillen en staf van BJ inter
naten en op een aantal pleegouderdagen van 
de Centrale voor Pleeggezinnen in Den 
Bosch. Op het verzoek om meer voorstel-
1 ingen (90) voor deze Centrale konden we 
niet ingaan, wel konden we een actieve 
rol spelen in het formeren van een ad hoc 
groepje dat met medewerking van Hans Man 
in 't Veld een eigen voorstelling heeft 
gemaakt. 

Deze voorstelling heet 'Nestwarmte' en 
wordt gespeeld door Coney van Manen, Mara 
Otten, Jan van Galen en Jan Elbers. Het is 
een ad hoc groepje op initiatief van de 
Centrale voor Pleeggezinnen in 's Herto
genbosch. 





JE MOET ER MEE LEVEN 

'Je Moet er Mee Leven' wordt gespeeld door 
Joop Admi raa 1 , Frank Groothof, Marja Kok, 
Daria Mohr, Rense Royaards en Helmert Wou
denberg. 

Rense vertrok in november voor een 
studiereis naar Zuid-Amerika. Herman Vinck 
stapte uit 'Als de Dood' over om zijn aan
deel over te nemen. Daria was lange t i jd 
afwezig vanwege zwangerschapsverlof. 

Er wordt veel van rollen gewisseld, 
de voorstelling kan en wordt soms door 
vier mensen gespeeld. 
Het stuk gaat over de negatieve en posi
tieve dingen, die kunnen plaatsv inden, 
wanneer iemand ongeneesli jk ziek is. 

Jan Paul Bresser in de Volkskrant: 
"Twee jaar geleden heeft Joop Admi raal zes 
weken lang dag-in-dag-uit zi j n stervende 
vader begeleid. Deze ervaring legde de 
kiem voor de twee produkties bij het 
Werkteater: 'Ik woonde bij hem op de ka
mer', was dag en nacht bij hem, verzorg
de hem, heb z'n angsten meegemaakt, z'n 
hallucinaties. Ik kan nu al door de mu ur 
heen, zei hij op 'n gegeven ogenblik. Hi j 
had gelukkig nauwelijks pijn en er zi jn 
momenten .geweest dat we samen veel ge
lachen hebben. Je l eeft zo intens in 
zo'n tijd en beg int zo goed te beseffen 
dat zorgzaamheid en belangstelling ont
zettend belangrijk zijn. Met pillen alleen 
verdwijnen de pijn en het bang-zijn niet. 

Mijn vader geloofde heilig in de he
mel, was ervan overtuigd dat er na dit 
leven nog iets anders bestaat. Natuurli j k 
is dat 'n houvast en i k zou de l aatste 

z1Jn om te zeggen: pa, geloof me nou, 
God bestaat niet. Ik besef ook dat 
priesters en dominees vaak voor goede 
stervensbegeleiding gezorgd hebben. Van
daag zijn ze er nauwelijks meer. Missch ien 
zijn psychiaters wel zoiets als vervan
gers. Zieke mensen hebben medel even nodig. 
Ik denk dat eenzaamheid het ergste is . Het 
was belangrijk voor mi jn vader dat· ik er 
altijd was. Ik kuste hem 's morgens wak
ker en dan glimlachte hij. Hij was nie t 
alleen . 

In het beg in dacht i k vla k na de erva
ring met mijn vader: we moeten het alle
maal thuis doen. Mensen moeten thu i s ster
ven. Ziekenhuizen zijn daar niet gesch i kt 
voor. Thuis kunnen er mensen zijn die 
geestelijk en emotioneel plaats voor je 
hebben, die je niet verwaarlozen. Later 
heb ik ingezien dat het ziekenhuis ook 
een goede .plaats kan zijn, dat er in zie
kenhuizen ontzettend goeie mensen wer ken, 
dat pi j nbest r ijding belangrijk i s. Je 
kunt geen regels opstellen. Maar i k geloof 
wel dat menselijke benadering, menselij ke 
emoties de taboes en de vaak botte syste
men kunnen doorbreken. 

Laatst dacht ik even dat i k i ets ge
makkeli jker over de dood ben gaan naden
ken . Ik ga net zo goed dood, al l een li gt 
het een stapj e verder, weet ik nog niet 
wanneer. Ik had het gevoel dat ik al les 
wat beter kon relativeren. Toen. vroeg i k 
me af, wat ik zou doen al s m'n hond dood 
zou gaan. Ik zou me geen raad weten. Dat 
was m'n eerste reactie." 













1 Verp1 egersband' , gemaakt door de "A 1 s de 
Dood' groep. 

In november 1977 werkten we met video. 
We wilden een aantal banden maken over si
tuaties in het ziekenhuis omdat er tijdens 
het repeteren en spelen van 'Als de Dood' 
veel ideeën en materiaal waren overgeble
ven, die we niet konden gebruiken voor de 
voorstellingen. 

Naar een idee van Ivan, die daarvoor 
verschillende schema's had gemaakt, leek 
het ons goed een aantal ziekenhuissitua
ties - vanuit een wisselende optiek - te 
tonen; gebeurtenissen in en rond het zie
kenhuis, waarbij de conflictsituaties ie
mand kunnen brengen tot een bepaald rolge
drag. We wilden dat je je als kijker zou 
kunnen identificeren met de dokter, de pa
tiënt of de verpleegkundige. 

We hadden nogal veel problemen met be-
1 ichting en geluid en besloten daarom ons 
te beperken tot het maken van een verple
gersband en Jan Musch en Anne Taverne te 
vragen ons technisch te assisteren. 
Het geheel leverde bijna twee uur aan vi
deo op. Het ligt in de bedoeling dat we 
dit zullen monteren tot een band, die we 
kunnen uitlenen aan ziekenhuizen en ver
plegersopleidingen. 

In samenwerking met de audiovisuele 
dienst van de Erasmusuniversiteit maakten 
we een kleuren videoband van 'Als de Dood'. 

V\OEO 

'De Wielingen'. Als vervolg op 'Niet 
Thuis' hebben Judith Hees en Hans Man in 
't Veld gewerkt met een aantal pupillen en 
staf van het jongerenopvangcentrum De Wie-
1 ingen in Amsterdam. 

Het werken resulteerde uiteindelijk in 
het verhaal over een vrouw en haar gezin, 
de verveling van de dagelijkse routine en 
de onmogelijkheid voor haar om hier uit te 
komen. 

De scenes zijn op een maandag op video 
vastgelegd, de camera's, etc. werden be
diend door de andere leden van het Werk
teater. 



In samenwerking met het ITI organiseerden 
we begin maart een aantal voorstellingen 
van de beide stukken over sterven in Lon
den. 

Peter Brusse schrijft daarover in de 
Volkskrant: "Het Werkteater uit Amsterdam 
is de afgelopen week in Londen geweest. 
Publiek en recensenten waren diep onder de 
indruk. Uitverkochte zalen en de uitnodi
ging volgende maand weer terug te komen. 
Maar dat kan niet. Er zijn andere ver
plichtingen. 

Het is niet moeilijk in te zien waar
om het Werkteater zo'n groot succes had . 
Het thema - de angst om te sterven aan 
kanker - is universeel en ook de Engelsen 
hebben dit of aanverwante onderwerpen ont
roerend mooi op het toneel behandeld, maar 
zoal s het Werkteater het kan kunnen de En
gelsen het niet . Het is zo verschrik kelijk 
Hollands. Mis schien moet je wel in Enge
land wonen om te zien dat het Werkteater 
de taal spreekt die de Engelsen kennen 
van Rembrandt en andere Nederlandse schil
ders . Het vermogen om met de simpelste 
middelen te vertellen waar het in het le
ven om gaat. Het Werkteater werkt in de 
traditie van sfeer, stemming en gevoelens, 
die het best in onze schilderkunst tot ui
ting is gekomen. Beter dan in onze lite
ratuur, film of toneel. De Britten hebben 
drama, conflict nodig en gaan heel anders 
te werk dan wij. 

De tekst en van het Werkteater zijn op 
de keper beschouwd stuntelig en onbehol
pen. De Nederlander drukt zich nu eenmaal 
over het algemeen stuntelig uit. Maar onze 
taal is op z'n best al s gevoelstaal. Met 
armoedige kreten al s 'weet je wei ' kunnen 
we soms écht iets overbrengen. Veel en 
veel meer dan de Engel sman met zijn ' You 
know what I mean '. 

Des te meer indru k maa kt he t wanneer 
iemand, zoals de spelers van het Werktea
ter in vrij onbeholpen en ogenschijnl i j k 
zonder hulpmiddelen zo diep kunnen door
dringen tot de pij n en vooral de mense-
1 ijkheid van het doodgaan. Di t ' gewone' 
was de grote openbaring. Het was Holland 
op zijn best." 

Irving Wardk schrijft in The Ti mes : 
"The Het Werkteater of Amsterdam opens its 
combined season at the ICA and Oval House, 
with a piece that vastly exceeds its 
stated intentions, absolutely justifying 
the method of this cooperati ve of ac t or s 
who research, improvise , and stage thei r 
material without the help of a writer or 
director. For our benef it, they are im
provi s ing in English.' 

en :Joop 
u~c\er9r-ound 

:.r.. 

en Ge.r~d 
B a.tck \.n~ha.m 

+\e\merl:, CQ.S e.n tnarjQ 
~r\ the. L.Uide.r9round 



MAR EN SIEN 
0 1P KATTENGAT 10 

- '=' "="' 

P'LUS 
CAS EN J001P 

'Mar en Sien op Kattengat 10' en 'Cas en 
Joop' worden gespeeld door Marja Kok, 
Shireen Strooker, Joop Admiraal en Cas 
Enklaar. 

Pieter Vrijman schrijft erover in het 
Parool: "Een treffende voorstelling he~ 
ben Marja Kok en Shireen Strooker gemaakt 
met "Mar en Sien op Kattengat 10'. Zij la
ten zien hoe twee vrouwen telkens weer fa
len een greep te krijgen op het leven. 
Enig geluk schijnt steeds aan hen voor
bij te moeten gaan. 

De voorstelling is het gevolg van een 
van de werkmethodes van het Werkteater: 
alleen of met een medespeler wordt een act 
voorbereid, die aan de anderen van de 
groep getoond wordt. Dit 'concertje', zo
als zo'n act genoemd wordt, geeft aan ie
der de gelegenheid in een theatrale vorm 
uiting te geven aan wat hem of haar bezig
houdt. 

Marja Kok en Shireen Strooker kozen 
in dit geval als thema: vrouwen. Omdat 
het vele optreden dit seizoen met de al 
bestaande voorstellingen, geen ruimte 

laat voor een nieuwe produktie, is beslo
ten het resultaat van hun werk een paar 
keer te laten zien als nachtvoorstelling 
op het Kattengat. 

Ik vind het prachtig, hoe zij met 
humor en zin voor relativering 'Mar en 
Sien' brengen. Toch is het soms zo schrij
nend, dat lachen de enige uitweg is om er 
niet onderdoor te gaan. 

Zoals in de scène waarin de twee vrou
wen een tafeltje hebben gereserveerd voor 
het kerstdiner. In de feestmaand steekt 
het hen des te meer dat de kinderen niets 
meer van zich laten horen en dat de echt
genoot ontbreekt omdat die is weggelopen. 
Zij wagen zich tenslotte samen aan een 
Engelse wals. Het is tot in het kleinste 
gebaar áf. 

De kwaliteit van het stille spel komt 
extra duidelijk naar voren als Mar Sien 
probeert op te beuren door samen eens lek
ker een muur opnieuw t e schilderen. Een 
hulpeloos gebaar, een hopeloze actie. 

Zo'n scène zonder tekst trof ook sterk 
in het optreden van Joop Admiraal en Cas 

Enklaar. Afgelopen zaterdag toonden ZlJ, 
na 'Mar en Sien', in een korte voorstel-
1 ing, waar zij op het ogenblik in hun 
' concerten' mee bezig zijn: homoseksuali
teit. Uitermate zorgvuldig dekken ze lief
devol de tafel, waarna ze even zorgvuldig 
de boel kapot gooien als de liefde verdwe
nen is. 

Het was echt lachen en lachen terwijl 
er eigenlijk niets te lachen viel. Een 
late avond volmaakt toneel. 













We spelen deze zomer in de nieuwe tent door heel het land twee 
nieuwe programma's: een kinderstuk en een avondprogramma. 
Aan het avondprogramma werkt mee de muziekformatie 'De 
Roomsoezen'. 

Alle avondvoorstellingen beginnen om 20.30 uur. 

ENSCHEDE 

IJMUIDEN 

HAARLEM 

DEN HAAG 

op woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19 en 
zaterdag 20 mei 
De tent staat naast Clubhuis de Boei, Haaksber- . 
gerstr.Lter Kuilestraat. 
Meer informatie over aanvangstijden etc. via 
Theater aan de Markt Concordia, tel. 053 -
31 10 89 (ook wat betreft de kindervoorstel-
1 ingen). 

op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 
Op de Markt. 
Het kinderprogramma begint op vrijdagmiddag om 
16.00 uur en op zaterdag om 14.30 uur. 
Inlichtingen via het Witte Tejater, 
tel. 02550 - 21972 

op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 juni 
In de Haarlèmmerhout t/o het Provinciehuis, in 
het kader van het Haarlemmerhout Festival . 
Er is een kindervoorstelling op zaterdag en 
zondagmiddag om 14. 30 uur. 
N.B. De avondvoorstelling op zaterdag begint 
om 21.00 uur!! 
Inlichtingen via de Toneelschuur, tel . 023 -
31 24 39. 

op woensdag 7, donderdag 8, vrijdag 9 en 
zaterdag 10 JUn1 
Op het Malieveld . 
Op woensdag- en zaterdagmiddag is er een kin
dervoorstelling om 15.00 uur . 
Informatie via de V.V.V. in Den Haag, 
tel. 070 - 54 62 00 
Op zondag 11 juni is er van 12.00 - 24 . 00 uur 
in de Werkteatertent een volksmuziekfestival, 
georganiseerd door De Dansende Beer. 

UTRECHT 

TILBURG 

ARNHEM 

ROTTERDAM 

op woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16 en 
zaterdag 17 Juni 

Op de speelweide van het Wilhel minapar k. 
Op donderdag-, vrijdag- en zater dagmiddag is 
er een kindervoorstelling om 16.00 uur. 
Inlichtingen via de Schouwburg, tel. 030 -
33 13 43 

op woensdag 21, donderdag 22, vr i j dag 23 en 
zaterdag 24 juni 
Op het Besterdplein. 
De kindervoorstellingen z1Jn op donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagmiddag om 14.30 uur. 
Meer informatie via het Cultureel Centrum de 
Koningswei, tel. 013 - 43 16 95 

op woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 juni 
en zaterdag 1 juli 
Op het parkeerterrein voor het winkelcentrum 
Presikhaaf. 
Er is een kindervoorstelling op woensdag- en 
zaterdagmiddag om 14.30 uur, en op vrijdag
middag om 16.00 uur. 
Informatie via de Schouwburg, tel. 085 -
42 27 47 

op woensdag 5, donderdag 6, vrijdag 7 en zater
dag 8 juli 
Op het Schouwburgplein . 
Er is een kinder voorstelling op woensdag- en 
zaterdagmiddag om 14.30 uur. Op vr i jdagmiddag 
is er een schoolvoorstelling . 
Meer informatie via de Rotterdamse Kunststich
ting, tel. 010 - 11 58 11 

î;;h~i~z~-~;ci;w~~k;i=-s-tijd'e~;-d~~-p;;i~ci~-;ij~~----
C la ud i o Guatelli, Bernd Wouthuysen, Daan Wouthuysen, 
Henk Veldkamp, Kees van der Haak, Frank van der Steen . ---------------------------------------------



LEIDEN 

EIND HOVEN 

DELFT 

GRONINGEN 

NIJMEGEN 

AMSTERDAM 

op woensdag 9, donderdag 10, vrijdag 11 en 
zaterdag 12 augustus 
Op het parkeerterrein achter Molen De Valk. 
Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag om 
14.30 uur is er een kindervoorstelling. 
Meer informatie via het LAK Theater, tel. 071 -
12 48 90. 

op woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18 en 
zaterdag 19 augustus 
Op het terrein voor de Schouwburg. 
Meer informatie (ook over de tijden van de 
kindervoorstellingen) via de Stichting Kunst
zinnige Vorming Eindhoven, tel. 040 - 11 63 07. 

op woensdag 23, donderdag 24, vrijdag 25 en 
zaterdag 26 augustus 
Op de Markt. 
Er is een kindervoorstelling op woensdag- en 
zaterdagmiddag om 14.30 uur en op vrijdagmid
dag om 16.00 uur. 
Meer informatie via de Delftse Kunststichting, 
tel. 015 - 13 41 50. 

op woensdag 30, donderdag 31 augustus en vrij
dag 1, zaterdag 2 sept. 
op de Grote Markt . 
Meer informatie via de Schouwburg, tel. 050 -
18 23 33. (o . a. over de tijden van de kinder
voorstellingen) 

op woensdag 6, donderdag 7, vrijdag 8 en 
zaterdag 9 september 
De tent staat op Plein 45. 
Meer informatie (ook over de tijden van de 
kindervoorstellingen) via de Heer L.Coole van 
het stadhuis, tel. 080 - 22 76 76. 

op dinsdag 12, woensdag 13, donderdag 14, vrij
dag 15 en zaterdag 16 september 
We hopen dat de tent weer op het Museumplein 
mag staan. Meer i_nformatie via het Werkteater, 
tel. 020 - 22 62 31. 



KATTENGAT 
Negen uur (of soms ook wel kwart óver negen). Meestal als eer
ste kom ik in een hol, leeg en onwaarschijnlijk stil gebouw. 
Onwaarschijnlijk omdat ik het heb verlaten toen alle ruimtes 
hevig in gebruik waren, zowel de witte als de zwarte (die nog 
altijd ~wart heet hoewel al geruime tijd wit). 

Het eerste uur is doorgaans rustig, de aangewezen tijd voor 
denkwerkjes en een paar telefoontjes. 
Dan, om tien uur, gaat alles tegelijk gebeuren: iedereen arri
veert (en meestal zónder sleutel), de telefoon gaat, er blijkt 
iets niet in orde te zijn met de ruimte waar gespeeld moet 
worden die avond, het daar aanwezige podium is te hoog; kan het 
reispodium mee? Misschien wel, als er tenminste een paar wat 
vroeger komen om te helpen sjouwen. Er komt iemand kaartjes 
halen en er wordt een nieuwe voorraad koffie gebracht. 
Heeft Helmert een stukje voor 'Dikke Vrienden' gemaakt? Nee, 
maar hij zal het morgen doorbellen. Ik achtervolg Marja en hem 
al dagen daarmee, het is moeilijk iets algemeens over die voor
stelling te schrijven en ik voel me een zeurpiet. 
Frank houdt even 'kaszitting' en het driemanschap maakt alvast 
een rooster voor de komende week. Geer staat in de keuken melk 
te kloppen voor koffie met 'schuim' en iedereen praat met ieder
een, de vogels gaan ervan fluiten. Je denkt, als nu de telefoon 
gaat versta ik niet eens wie er aan de andere kant is. 

Midden in deze heerlijke deining besluit men opeens te gaan 
beginnen en terwijl er nog gauw een paar telefoontjes gepleegd 
worden, o.a. naar iemand die bezig is zich te verslapen, loopt 
het atelier weer langzaam leeg. 'Je moet' gaat boven werken, 
'Als de dood' beneden, het Kattengat voelt en klinkt weer 
1 gevuld 1

• 

Veel telefoontjes van (bijna altijd) aardige mensen, sommi
ge wanhopig omdat de voorstelling alwéer uitverkocht is: 'wan
neer moet ik dán bellen om niet te laat te zijn~ 1 Anderen 
berustend: 'jammer, niets aan te doen'. Veel aanvragen voor 
voorstellingen, te veel om in te kunnen passen. Iemand wil een 
paar foto's met het oog op de publiciteit voor een voorstelling 
in een ziekenhuis. Iemand die zich opgeeft voor de 'Berichten'. 
Er komen vier meisjes boven die samen een werkstuk over toneel 
moeten maken. Ze hebben het Werkteater gekozen en willen graag 
wat informatie-materiaal hebben. Soms hebben ze nog nooit een 
voorstelling gezien als ze er aan beginnen. 

Om half één komt Martijn (Vinck) : 'heb je nog iets lekkers 
in je tas?'. Hij eet tussen de middag altijd op het Kattengat 
en hoort dan ook helemaal bij de dagelijkse gang van zaken. 
Meestal heeft Ria of Roel dan inmiddels de tafel gedekt. 
In de tijd daarna komt er af en toe iemand snel een boterham of 
een glas melk gappen maar echt gegeten wordt er meestal pas als 
het we'rken afgelopen is. 

's Middags is de zwarte ruimte veranderd in een komplete 
filmstudio. Er worden video-opnamen gemaakt door de groep van 
'Als de dood' van een aantal situaties waar het verplegend per
soneel in een ziekenhuis alzo mee te maken kan krijgen. 
Gerard ligt in een ziekenhuisbed van het W.G. als een zieke 
meneer Willemse. Een paar mensen achter de camera's en Sien en 
Nico zwetend achter de opname-apparatuur in de videoruimte. 
Iedereen is heel enthousiast bezig, er is al het één en ander 
opgenomen de afgelopen dagen en het is steeds heel spannend om 
te zien hoe iets geworden is. Of ik even wil figureren als 
hoofdzuster. 

Weer terug naar de rekeningen en bevestigingen, de mappen 
met gegevens en route-beschrijvingen voor die avond klaarleggen 
en dan merk ik dat deze dag weer voorbijgevlógen is. 
Eén van de vele dagen Kattengat, die allemaal anders verlopen 
dan je gedacht had en die (mede daardoor) nooit en te nimmer 
gaan vervelen. 



" 
· ~ 

Roel V<LO Ee K ho c.l. t 



JE MOET ER MEE LEVEN 

ALS DE DOOD 

NIET THUIS 

47 maal in Amsterdam, Katwijk 
Nijmegen, Gouda, Eindhoven, 
Turnhout (B), Rotterdam 
Utrecht, Assen, Delft, 
Amstelveen, Badhoevedorp, 
Amserfoort, Haarlem, 
Enschede, Cuyk, Heiloo, 
's Hertogenbosch, Leiden, 
Antwerpen. 

44 maal in Amsterdam, Alkmaar, 
Groningen, Haren, Eindhoven, 
Wageningen, Rotterdam, 
Rossendaal, Utrecht, Z.O. 
Beemster, Leiderdorp, 
Amstelveen, Amersfoort, 
Haarlem, Nijmegen, Meppel, 
Enschede, Delft, Winschoten, 
Steenwijk, Deventer. 

6 maa 1 in Arnhem, Zutphen, 
Diever, Losser. 

DIKKE VRIENDEN 10 maal in Amsterdam, 

MAR EN SIEN OP KATTEGAT 10 7 maal 

YOU'VE GOT TO LIVE WITH IT 8 maal 

SCARED TO DEATH 7 maal 

MARY AND SIL 

STRAATTEATER: 
HALLO MEDEMENS 

DOODGEWOON 

1 maal 

25 maal 

19 maal 

Rotterdam, Den Haag, 
Castricum, Loenen a/d Vecht. 

in Amsterdam" 
Rotterdam, waarvan 5 voor
stellingen met CAS EN JOOP. 

in Amsterdam, Londen. 

in Amsterdam, Londen. 

in Londen. 

in Amsterdam, Leiden, 
Maastricht, Den Haag, 
Arnhem en 's Hertogenbosch. 

in idem. 

1~1.11••• 
Samenstelling: Gerard Thoolen, Helmert Woudenberg 
Vormgeving: Tom Klinkowstein 
Foto's: Johan Vigeveno 
(behalve 'Doodgewoon': Catrien Ariens, Londen: Matthias Maat, 
Omslag : Tom Klinkowstein, Nieuwe Tent : Bernd Wouthuysen) 

Op de groepsfoto mist u Rense Royaards (op dat moment in Zuid
Amerika) en Olga Zuiderhoek (in New York). 
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