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Shireen Strooker, theatermaker is het
derde deel uit de reeks Portretten van

Nederlandse theatermakers. Na uitgebreid onderzoek, waarbij gebruik
wordt gemaakt van al het materiaal
dat zich in de collectie van het Theater
Instituur Nederland bevindt, wordt
in ieder deel steeds de loopbaan van
een acteur, regisseur, decorontwerper,
choreograaf enzovoort in kaart gebracht, beschreven en geanalyseerd.
Het Theater Instituut levert hiermee
een bijdrage aan de geschiedschrijving
van het Nederlands theater, in al zijn
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p 22 juli 1935 werd in een volkse wijk in Den Haag Shireen
Strooker geboren. Haar vader was Jacob Cornelis Strooker, geboren in 1900. Deze zoon van een West-Friese dorpsveldwachcer was

na de HBS voor een handelsmaatschappij naar India gereisd. Daar had hij

een advocate leren kennen, een van d e eersten in India. Dat was Coomee
Dantra, geboren in 1905 en behorend tot de Parsi's, volgelingen van
Zarachoestra die in de achtste eeuw uit Perzië waren weggevlucht en zich in
India hadden gevestigd. Ze had jarenlang in Engeland gewoond, was er op
kostschool geweest en had er rechten gestudeerd, maar was naar India teruggeko men om daar als advocate een eigen praktijk te beginnen. De twee
werden verliefd en trouwden. In 1932 kregen ze hun eerste kind: Jan. Twee
jaar later kwamen ze naar Nederland en begon Strooker een kleine drukkerij.
Dantra werd vertaler op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen in
1935 Shireen geboren werd, was het gezin co mpleet.
Die huwelijk van twee mensen uit twee totaal verschillende culturen werd
gekenmerkt door veel liefde, veel onbegrip en (dus) ook veel ruzie. Ze kwamen ten opzichte van elkaar steeds weer voor raadsels te staan. Ook voor hun
dochter was het soms lastig laveren tussen die overbezorgde vader en die geemancipeerde moeder. 1
Scrookers donkere uiterlijk, maar ook de sari's van haar moeder en de Indiase
schilderijen thuis aan de muur, hebben haar jeugd sterk bepaald. Ze was, in
die tijd en in die omgeving, uitzonderlijk. Strooker ervoer dat zeker niet
alleen als negatief. Dat ze vanwege haar huidskleur regelmatig werd uitgescholden, resulteerde echter wel in grote onzekerheid en een gevoel van minderwaardigheid. Een manier om dat te lijf te gaan, was het zich manifesteren
als een ander. Aanvankelijk gebeurde dat in het verborgene. Als meisje speelde ze hele scènes op h et roilet. Vaak ging het over een grote, verdrietige, want
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Shireen Strooker met haar ouders en haar broer (1937)
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onbeancwoorde liefde voor een man. Later trad ze ook in het openbaar op.
O p school natuurlijk, waar ze - met succes - meedeed aan voordrachtswedstrijden en aan het schooltoneel, maar waar ze ook haar klas op stelten zette.
Of in de tram, waar ze met lappen onder haar kleren deed alsof ze zwanger
was, zodat men voor haar opstond, of zich flauw liet vallen. H aar 'optredens'
in de tram veroorzaakten zoveel opschudding dat haar de toegang tot lijn 4
uiteindelijk werd ontzegd. 2
Dat die aanstelleritis, zoals ze h et zelf ooit noemde, authentiek was en dat
toneel iets was dat zo samenviel met haar leven dat ze er haar beroep van
wilde maken, had ze zich toen al gerealiseerd. Toen haar ouders net na de
oorlog naar India reisden, in verband met het werk van haar vader, verbleven
Strooker en haar broer één jaar op een kostschool bij Montreu.x. Een gordijn
met een elastiek erdoor vormde d e aanleiding voor een dansoptreden op
muziek van M assenec. Eén van haar leerkrachten was er zo van onder de
indruk, dat ze Shireen een danscarrière in overweging gaven. Hoe aanlokkelijk dit ook leek, op dat moment werd Strooker zich ervan bewust wat ze
werkelijk wilde. En dat was aan het toneel. Terug in Nederland wilde ze haar
Middelbare Meisjes School al voor het eindexamenjaar verruilen voor de
toneelschool. Dat het de Amsterdamse toneelschool moest worden, was voor
haar een uitgemaakte zaak. Op een 'party' in een deftige H aagse buurt had
Ramses Shaffy ineens voor haar neus gestaan. 'Ik ben half Egyptisch, en jij?'
had hij h aar gevraagd: 'Ik ben halflndiaas!' Daarop had hij haar de dansvloer
op gesleurd en verteld hoe prachtig ze eruitzag. En dan dat ze zéker naar
Amsterdam, naar de toneelschool moest komen. Dat het Nederlandse
theater wachtte op mensen zoals zij, met het bloed uit cwee werelden.3
Toen ze haar vader van haar voornemen op de hoogte stelde, werd deze woedend. Hij hield zij n hart vast als hij nadacht over de toekomst van zijn
dochter die hem door haar gedrag af en toe tot wanhoop dreef. D e toneelschool leek hem wel het laatste wat raadzaam was. 'D an gaan we samen naar
de toneelschool en dan zullen we eens horen wat ze je daar te vertellen hebben ,' voegde hij haar toe. En zo gebeurde het: hij nam haar mee naar de
Amsterdamse toneelschool en arrangeerde een gesprek met W illy Pos, de

7

Shirf'f'n

Strookcr

Shireen Strooker als meisje van elf (1946)
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toenmalige directeur, in de hoop dar die haar zou ontmoedigen. Op aanraden van Pos keerde ze inderdaad naar de schoolbanken terug en haalde ze
eerst h aa r diploma. 4 Daarna, in 1954, deed ze alsnog met succes haar toelatingsexamen.
Veel toneel had Strooker toen nog niet gezien. Er werd thuis veel gelezen, er
was aandacht voor muziek - ze kreeg pianoles - maar voor de schouwburg
moest gespaard worden. Ze herinnert zich nog de voordrachtsavonden van
C harlotte Köhler, waar haar vader haar mee naartoe nam, en voorstellingen
door Het Vrije Toneel van Cor Ruys. In de Koninklijke Schouwburg liet ze
zich betoveren door Paul Steenbergen en Heleen Pimentel in het sprookjesachtige Ondine van Giraudoux (seizoen 1952-1953). En door her net zo
sprookjesachtige De blauwe heuvel (The Shining Hour) van Keirh Winter, één
seizoen later. Met haar (Engelstalige) moeder bezocht ze ook Engelse gastvoorsrellingen. Theater was de familie van haar moeder overigens niet helemaal vreemd. Een tante van Shireen, Vera Dantra, was tot aan de Tweede
Wereldoorlog in Engeland als actrice werkzaam geweest. Later zou Strooker
regelmatig contact hebben met deze tante en theaterervaringen met haar ui twisselen.5
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TONEELSCHOOL 1954 - 1957
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p de toneelschool werd Strooker, naar eigen zeggen, het plezier in
het spelen ontnomen. De onbevangenheid waarmee ze op school
onder leiding van Peter van der Linden in een commedia dell'arte-

voorstelling speelde, raakte ze kwijt. Veel docenten zagen niets in haar, vonden haar mooi maar leeg. Dat verergerde, uiteraard, haar onzekerheid, bracht
haar in verwarring en maakte haar zelfs angstig. Met anderen was het contact beter: de zachtaardige, 'goddelijke' Indonesische bewegingsleraar
Jodjana - al was het alleen maar omdat hij 'ook bruin' was - en de stabiele
en bedaarde Ferd Sterneberg, onder wiens leiding in alle rust aan scènes werd
gewerkt. Bij de eerste evaluatie, tegen Kerstmis, werd ze bij Willy Pos geroepen. Die deelde haar mee dat haar aanleg en inzet voldoende waren, maar dat
hij haar toch aan moest raden om van school te gaan. Met haar exotische
uiterlijk kon hij haar geen engagement in her vooruitzicht stellen. Diezelfde
dag nog kwamen Ramses en een aantal van zijn klasgenoten bij haar langs.
Het waren hun bemoedigende woorden die Snooker deden besluiten toch
op school te blijven en haar opleiding te vervolgen. 1
Het was vooral Ank van der Moer die haar vanaf het derde jaar weer wat zelfvercrouwen gaf. Niet alleen omdat ze Strooker veel aandacht schonk en
h aar 'als een juweeltje behandelde', maar ook door haar directe benadering.
'.Als Van der Moer met me werkte aan Lady Macbeth bijvoorbeeld, of aan
Masja uit Tsjechovs Drie zusters - rollen die ze zelf bij de Nederlandse
Comedie speelde - probeerde ze me d e achtergrond te vertellen, maar omdat
ze zo bevlogen was, deed ze dat met een hele emotionele stem, waarmee ze
me onmiddellijk raakte.' 2 Van der Moer regisseerde ook SaLomé van Oscar
Wilde, een eindexamenvoorstelling waarin Snooker de titelrol voor haar
rekening nam. Die voorstelling werd later, live vanuit een Hilversumse studio, ook op televisie uitgezonden. Van der Moer drong er bij de arcistieke
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Shireen Strooker en Tom van Beek in Salomé (seizoen 1956 - 1957)
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leiding van de Nederlandse Comedie op aan dat deze Salomé her seizoen
daarop hernomen zou worden, opnieuw met Strooker in de titelrol. Om
onduidelijke redenen is dat uiteindelijk niet doorgegaan. Srrooker werd wel
aan het tableau van de Nederlandse Comedie toegevoegd, samen mee haar
klasgenoten Nienke Sikkema en Tom van Beek.
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EERSTE PRAKTIJKJAREN 195 7 - 1965

D E NEDERLANDSE COMEDIE

'Tweede vrouw (heeft zich bij de bushalte opgesteld in een verleidelijke houding. Ze is minder jong en minder aardig. Magis nadert haar).
Magis: (Stotterend) Als we eens ergens naar toe gingen?
Tweede vrouw: WAT zegt u?
Magis: (roept) Ik zei: als we eens ergens naar toe gingen?
Tweede vrouw: (streeft zijn kin) Kijk toch eens aan! Toch ziet het jog er wel
netjes uit". Het komt door het mooie weer." Ga liever een eindje wandelen.
Daar word je net zo moe van en je krijgt er rode wangetjes van. ' 1

eze zinnetjes van een vrouw op straat waren de eerste die Srrooker
als actrice bij de Nederlandse Comedie uitsprak. Ze zijn afkomstig
uit het stuk Het ei (L'Oeuj), een wrange komedie in twee bedrijven
van Félicien Marceau. Het stuk was in oktober 1956 in Parijs in première

D

gegaan en de directie van de Nederlandse Comedie was er snel bij geweest
om zich van de rechten voor een opvoering in Nederland te verzekeren. De
spil van het grootbezette stuk (achttien acteurs voor drieëndertig rollen) is
het 'kleine, Parijse manneke' Emile Magis, een rol die in Nederland verrolkt
werd door Guus Oster, destijds de zakelijk directeur van de Nederlandse
Comedie. Het ei is eigenl ijk een lange, bijna drie uur durende conference van
deze hoofdpersoon. Hij voert het publiek mee langs zijn leven en laat zien
hoe hij liegend en bedriegend zijn gram heeft gehaald op het leven, zijn
overspelige vrouw en haar minnaar.
Behalve de rol van een vrouw op straat vertolkte Strooker nog een klein rolletje. Haar rollen waren zogenaamde opnemers: bij de première, net voor de
zomer, waren ze gespeeld door Betty van Brussel. O mdat Strooker pas bij de
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tweede reeks voorstellingen, in september 1957, op het toneel verscheen,
werd haar naam in geen van de recensies genoemd. H et is ook maar de vraag of
ze met de vijf zinnetjes die ze had uit te spreken - verder was ze voornamelijk kaartend op de achtergrond aanwezig - de aandacht van de recensencen
op zich had weren te vestigen. Een paar jaar lacer vercelde ze een journalist
dac ze hec leuk gevonden had om ce doen, maar dac ze die paar zinnetjes alle
honderdvijfcig keer heel slechc gezegd had.2
Haar tweede optreden was, naar hec aancal regels ceksc gemeten, niec veel
langer, maar hec heefc oneindig veel meer indruk op haar gemaakt. In november 1957 ging Onder het melkwoud ( Under Milk Wood) in première, een
spel voor scemmen dac de Welshe schrijver Dylan Thomas in 1953 voor hec
eerst aan een Amerikaans publiek voorlas. Hee scuk, waari n in poëtische caal
de bewoners van hec fictieve plaatsje Llareggyb worden geporcrecceerd en een
etmaal lang worden gevolgd, was onmiddellijk een enorm succes. Nadat het
een aantal keren als hoorspel was uitgezonden, werd het in 1956 in Engeland
voor her eerst geënsceneerd. Ook het tijdschrift H et Toneel berichtte uitgebreid over deze voorstelling. De Nederlandse première volgde ruim een jaar
laeer.
H ee was Han Bentz van den Berg, een van de artistieke directeuren van de
Nederlandse Comedie, die zich er persoonlijk sterk voor had gemaakt dat

Onder het melkwoud op her repertoire genomen zou worden. 3 Nadat Hugo
Claus een vertaling had afgeleverd die wat klank- en woordenprachc kon
wedijveren met het origineel, was hec grootste probleem waar Bentz van den
Berg zich voor gesteld zag, om van die spel voor stemmen een voorscelling ce
maken. De oplossing lag wat hem becrefc in een neutrale vormgeving. Werd
de voorstelling in Engeland nog gespeeld in een decor mee huisjes en een
bosparcij, Bencz van den Berg kwam, samen met Wim Vesseur, coc een voor
die cijd bijzondere, veel abscraccere oplossing. Hee ging om een sobere, in
blauwe tinten uitgevoerde constructie die was opgebouwd uit vier verschillende speelplatformen. Over die platformpjes, die met kleine trappecjes mee
elkaar verbonden waren, waren her en der wat eenvoudige houcen stoelen en
tafels verspreid.
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In dit decor, dat associaties opriep mee een tribune en een blokkendoos, maar
ook mee een stadje, gebouwd op een heuvel en uitziende naar haven en zee, liep
Han Bentz van den Berg rond als de verteller. Hij beschreefLlaregybb en omgeving en introduceerde de bij na zestig bewoners. Zijn relaas werd sreeds onderbroken door korre scènes, waarin die bewoners zelf aan het woord kwamen.
Strookers bijdrage was wederom bescheiden. Ze nam rwee kleine rolletj es
voor h aar rekening: die van Vierde vrouw en die van Bessie Groothoofd.
Als Vierde vrouw had ze twee regelrjes tekst; als Bessie Groothoofd hoefde
ze, in gescheurde kleren, alleen maar 'de koeien te groeten met de namen die
zij ze gaf toen ze nog maagden waren': Peg, Mug, Boterbloesem , Moll, Fan
van 't kasteel, T heodisia en D aisy. 4 Dus ook die keer werd in de pers nergens
melding gemaakt van haar optreden.
Dar Onder het melkwoudvoor Strooker toch een bijzondere ervaring was, een
openbaring zelfs, had natuurlijk te maken met de aard en kwaliteit van de
enscenering zelf: d e ka ns die de poëzie hier kreeg, de onwerkelijke sfeer die
op h et toneel werd gecreëerd en die zo volledig afweek van wat er normaal
gesproken in de Stadsschouwburg te beleven was. Maar wat zeker zoveel
indruk maakre was het gegeven dat Onder het melkwoud een productie was
waarin de acteurs stuk voor stuk veranrwoordelijkheid namen voor niet
alleen hun eigen rol, maar ook voor het eindresultaat. Dat het niet een
productie van individuen was, maar van een hele groep. 5
Dat gevoel van Strooker wordt bevestigd door een stuk van Jan Punt in De

Telegraaf Hij noemt de voorstelling niet alleen een triomf van poëtisch
toneel, maar bovenal een wonder van liefde. 'Wat hier als een wo nderbaarlijke eenheid over her voedichr komt, is her resulraat van een collectief verklaarde liefde voor de _kunstvorm toneel. Gegrepen door de schoonheid van
de tekst en het en tho usiasme van de regisseur hebben alle medewerkenden
elke moeilijkheid overwonnen.' 6

Onder het melkwoud werd op minutenlange ovaties onthaald, waar er ook
maar gespeeld werd. De recensies waren bijna zonder uitzondering uiterst
lovend. Aan het eind van dat seizoen werden Bentz van den Berg en zijn
acteurs beloond met diverse prijzen en onderscheidingen.
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Shireen Scrooker, Ramses Shaffy, Mimi Boesnach en Rita Marechal in
Zachtjes met de deuren (1959)
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Lijnrecht tegenover Strookers ervaringen bij Onder het melkwoud stonden de
voorbereidingen op en haar optreden in de Gijsbreght van Aemstel, in haar
tweede seizoen bij de Nederlandse Comedie. Sinds 1954 tekende Johan de
Meester voor de regie van de jaarlijkse Gijsbreght en Strooker bewaart slechte herinneringen aan de uren dat zij m et De Meester de Rei van Klaerissen
en de rol van Klaeris van Velsen moest instuderen. Bij iedere regel verzocht
De Meester vriendelijk om een bepaalde intonatie, bij iedere passage hoorde
een bepaald gebaar of een bepaalde houding. Zijn gedetailleerde opdrachten
maakten haar zo nerveus dat ze steeds meer moeite kreeg om überhaupt op
te gaan. De angst om iets fout te doen uitte zich tijdens de voorstelling in
zenuwachtige giechelbuien, samen met de andere Klaerissen . H et oordeel
over de door haar gezegde rei varieerde: van 'het ontbrak aan resonance' en
'iets te weinig nuance' tot 'prachtig', 'bijzonder geslaagd'. 7 Na haar optreden
in de Gijsbreght speelde Strooker met veel meer plezier de rol van Roosje in
het traditionele nastuk De bruiloft van Kloris en Roosje.
Strooker besloot haar tweede seizoen bij de Nederlandse Comedie met een
optreden in Zachtjes met de deuren (Les portes claquent), een Franse boulevardklucht geregisseerd door Ko van Dijk. Ze speelde 'met veel geluid en
temperament' de rol van jongste dochter, een aankomend filmsterretje dat
zwanger zou zijn, maar dat in werkelijkheid een onschuldig droomstercje is. 8
Hoewel d it de eerste (en de laatste) keer was dat Strooker met Van D ijk
samenwerkte, kende ze hem al wel vrij goed. Toen ze nog op de toneelschool
zat, had er een tijd lang een bijzondere band russen hen bestaan, zonder dat
er van een echte (liefdes) relatie sprake was geweest. In die periode had hij
haar onder meer wegwijs gemaakt in de codes die golden in de theaterwereld
- dat je nooit wegloopt uit een voorstelling waar collega's hun bes t staan te
doen , bijvoorbeeld. In Zachtjes met de deuren leerde ze hem ook als regisseur
en tegenspeler kennen . Bijzonder noemt ze achteraf de gave die hij had om
voor een ander sfeer om een rol heen te creëren, en grappen te bedenken.
Maar boven alles roemt ze zijn vermogen tot samenspelen: 'samenspelen met
hem was samenspelen met een kacheltje. Dat kacheltje straalde ook op jou
af en dat gaf je een enorm plezier, en daarmee vertrouwen en ook moed.' Als
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voorbeeld van briljant samenspel noemc Strooker het stuk De man, de vrouw
en de moord (Le mari, la femme et La mort) , dat in 1955 voor hec eerst in hec
Nieuwe de la Mar werd opgevoerd. ' Ko van Dijk en Mary Dressel huys waren
daarin zó samen, en het oogde zo vanzelf. Hee op die manier samen willen
spelen, dac is iecs wat in die cijd is gezaaid.'9
Terwijl Srrooker in Zachtjes met de deuren - in baby-doU - iedere avond
slaapkamer uic, badkamer in schoot, moec ze al geweren hebben dat dit haar
laacsce voorstelling bij de Nederlandse Comedie zou zijn. Enkele maanden
eerder was ze gepolst of ze ervoor voelde om naar Eindhoven ce komen en
zich ce verbinden aan Ensemble. En ze had beslocen op dat aanbod in te
gaan. Uiteindelijk voelde ze zich bij de Nederlandse Comedie coch niet op
haar gemak: 'Toneel was er heilig, maar hec spelen bleef sceed s iecs buiten
jezelf, en als het samenviel met wie je was, bemoeide een ander zich er weer
mee, en was hec weer fout.' 10 Ook had ze hec gevoel dat haar donkere ui eerlijk, als het op de verdeling van rollen aankwam, toch vaak als een belecsel
werd gezien, hoe blank ze zich ook schminkte. 11 Bij een overstap naar
Eindhoven had ze dus niecs te verliezen.

ENSEMBLE

In augustus 1959 kwam Scrooker zo bij een betrekkelijk jong gezelschap
terecht dac een alles behalve vliegende start had gemaakt. In hec kader van de
horizontale spreiding - het streven van de overheid om de niec-randstedelij ke provincies van een groter en gevarieerder coneelaanbod ce voorzien - had
ook Eindhoven in 1956 een eigen gezelschap gekregen. Na de onverwachce
en voortijdige dood van artisciek leider Saalborn, in de zomer van 1957, was
Ensemble uiteindelijk een soort dependance van Toneelgroep Theacer uic
Arnhem geworden. Ook omdat er een oplossing moest worden gevonden
voor een financieel tekorc van twee con, werd in de loop van seizoen 19581959 samenwerking gezoch t mee de NTS (Nederlandse Televisie Scichcing).
Dac resulteerde uiteindelijk in een concract. 12
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Ook voor de NTS was dit contract een uitkomst. Sinds men in het begin van
de jaren vijftig in Hilversum begonnen was met het uitzenden van televisietoneel, vast op de donderdagavond, was het eigenlijk steeds moeilijker
geworden om stukken adequaat te bezetten. Goede acteurs waren in de
meeste gevallen vast verbonden aan de gesubsidieerde gezelschappen en hielden maar beperkt tijd over. De gezelschappen hadden ieder seizoen een groot
aantal stukken op het repertoire staan en waren verplicht om die stukken
niet alleen in hun eigen standplaats, maar door het hele land te spelen.
Daarbij deden radio en televisie ook voor amusementsprogramma's steeds
vaker een beroep op de acteurs. De oplossing die men een aantal jaren eerder had bedacht - een eigen relevisietoneelgroep - bleek in de praktijk niet
te voldoen. Er waren maar weinig acteurs d ie alleen voor televisie wilden
werken en die bereid waren afstand re doen van het 'levend toneel'. Door een
nauwe samenwerking met één gezelschap aan te gaan - in dit geval Ensemble
- hoopte de programmacommissaris van de NTS het probleem te hebben
opgelosr. 13
Ensemble werd dus een gecombineerd toneel- en televisiegezelschap. In seizoen
1959-1960 zouden er vier toneelproducties worden uitgebracht en daarbij
zouden de leden van het gezelschap 'regelmatig op het scherm verschijnen in
de donderdagavond-uitzendingen onder regie van de televisieregisseurs der
verschillende omroepverenigingen' .14 Om deze tweeledige taak naar behoren
te kunnen vervullen, diende het tableau te worden uitgebreid.
O nder de n ieuw aangetrokken acteurs bevond zich - naast mensen als Kees
Brusse, G uus Hermus, Loudi N ijhoff, Henk van Ulsen en Sigrid Koetse dus ook Shireen Strooker. Strooker had op dat moment al enige televisieervaring opgedaan. Na haar Salomé was ze in haar tweede seizoen bij de
Nederlandse Comedie (1958- 1959) bij vier televisieproducties betrokken
geweest (onder andere de televisieversie van Onder het melkwoud). In de drie
seizoenen dat ze aan Ensemble verbonden was, zou ze veel meer televisiedan toneelproducties doen: dertien keer televisie tegenover vijf keer toneel.
Helemaal naar haar zin was dat niet. In februari 196 1 liet ze weten dat ze het
betreurde dat ze bij Ensemble maar zo weinig in de theaters te zien was. 15
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De rol die Srrooker als de mooiste beschouwt uit haar Ensemble-jaren, is
die van het joodse, door een dibboek bezeten meisje Evelyn, uit Paddy
Chayefsky's De tiende man (The tenth man}. Omdat Sigrid Koerse, die de rol
eigenlijk speelde, plotseling ziek was geworden, werd naar vervanging
gezocht. Strooker had één dag om de rol in te studeren. Dat lukte haar, ook
omdat ze zeer gemotiveerd was. Het ging om een rol waarin haar donkere
uiterlijk een pre was en die ze, ook daarom, ervoer als eentje die haar op het
lijf geschreven was. De teleurstelling was dan ook groot toen haar optreden
tot slechts twee invalbeurten beperkt bleef. 16
Op z'n minst gedenkwaardig was de rol die ze in deze periode bij Test als gast
speelde. Deze 'werkgroep voor Experimenteel Toneel' onder leiding van Kees
van Ierse! die sinds 1955 eens in de zoveel tijd met nieuw, modern repertoire kwam, zou in mei 1960 deelnemen aan een avant-garde festival in Brussel.
Het gezelschap zou zich daar met drie eenakters presenteren. Toen Andrea
Domburg tijdens de voorbereidingen afhaakte, was Van Ierse! op zoek
gegaan naar een vervangster: iemand die de vrouwenrol in Het huis (van
Sybren Polet} kon vertolken, en die van de zwijgende bediende in De knop
(van Harry Mulisch}. H et was Henk van Ulsen die Van Ierse! op Strooker
wees. Alhoewel Van Ierse!, naar het oordeel van Strooker, niet iemand was
die het allemaal haarfijn uit kon leggen en die haar veel zelfvertrouwen gaf,
kon ze toch redelijk met hem - en met haar rollen - uit de voeten. Daar.bij
besefte ze heel goed dat ze dit keer aan het werk was met een regisseur die in
ieder geval 'iets in handen had'. 17
Het werd in Brussel een memorabele avond, op 23 mei 1960. Niet zozeer
omdat er voor het eerst als avant-gardistisch geafficheerd werk van Nederlandse auteurs werd gespeeld, maar vooral ook omdat De knop onderbroken
moest worden vanwege een vechtpartij in de zaal. De lezingen over het hoe
en wat van deze vechtpartij verschillen nogal: de enorme plee op her toneel
zou verontwaardiging hebben gewekt, de taalstrijd zou een rol hebben gespeeld, maar in Nederlandse kranten werd ook geopperd dat organisatoren
van het festival er zelf de hand in hadden gehad. Het festival was tor dan toe
nogal teleurstellend verlopen en op deze manier kon men extra publiciteit en
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daarmee toeloop genereren. 18 In september van dar jaar was her drieluik ook
een aantal keer in Nederland re zien - zonder rellen maar mee discussie na.
Er was voor Snooker, na drie jaar Ensemble, eigenlijk geen reden om zich
voor nog een seizoen aan her gezelschap re binden. Ze was maar weinig aan
toneelspelen toegekomen en de rollen die haar waren toebedeeld, hadden
haar noch veel plezier, noch veel voldoening geschonken. Daar kwam bij dar
ze intussen een relatie had mee Ton Lensink, een dertien jaar oudere acteur
en regisseur. Ze had hem in 1960 leren kennen in een van de Hilversumse
studio's en bewonderde hem zeer om zijn moderne, strak vormgegeven celevisieregies. Toen Lensink mee ingang van september 1962, samen met drie
anderen, de artistieke leiding van Toneelgroep Theater ging vormen - de
oude artistieke leid ing en een groot gedeelte van her ensemble waren naar het
Nieuw Roccerdams Toneel vertrokken - lag het voor de hand dar Strooker
over zou stappen. En dat deed ze. H et zou een eerste keerpunt in haar carrière betekenen .

EEN HOOFDROL BIJ TONEELGROEP THEATER

In her eers te seizoen dat Snooker aan Toneelgroep Theater verbonden was,

had ze een belangrijk aandeel in de twee producties die Ton Lensink regisseerde. Daarin nam ze niet alleen een in het oog spri ngende rol voor haar
rekening, ze tekende ook twee keer voor de vertaling. Dat vertalen was niet
helemaal nieuw voor haar. Ze had in 196 1 al een (Amerikaans) stuk voor
Toneelgroep Studio vertaald en bij die gelegenheid gemerkt dar her een klusje was dat haar wel lag. Daarbij ging het haar, mee een tweetalige opvoeding
(vanwege haar moeder} en een jaar kostschool in Frankrijk achter de rug,
tamel ij k gemakkelijk af. Niet onbelangrijk was ook dat het vertaalwerk extra
inkomsten opleverde. Snooker had altijd moeite om rond te komen van het
geld dat ze verdiende en was in haar Ensemble-jaren regelmatig bij de kassier
langsgegaan om om een voorschot re vragen. 'Shireen, kindje, war zal ik
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Ton Lensink en Shireen Scrooker in Beau Rivage (1962)
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zeggen,' verzuchtte deze dan, om h aar vervolgens een enveloppe met een
tientje roe te schuiven. 19
Het eerste stuk waari n Srrooker en Lensink bij Toneelgroep T heater samenwerkren was Beau Rivage (Two faces of murder), een in de jaren twintig gesitueerde thriller van de Amerikaanse schrijver George Batson. In dat stuk
vertolkte Strooker, gekleed in chique en sfeervolle jaren-twintig-creaties, de
rol van een jonge 'hupse' weduwe. Alhoewel haar vertolking door de pers als
'doeltreffend', 'zeer persoo nlijk' en 'zeer naar het leven' beoordeeld werd, had
her stuk coch te weinig gewicht om echt indruk te maken. 20 Dat werd anders
met het tweede stuk waarin Lensink haar regisseerde: Romeo en ]eannette, een
coneelspel van de Franse schrijver Jean Anou ilh.
Srrooker had het stuk van Anouilh leren kennen op de coneelschool en was
er toen onmiddellijk verliefd op geworden. Ooit de rol van Jeannette te kunnen
spelen, dat werd haar droom. Toen ze Lensink had ontmoet en hem dat, al
vrij snel, toevertrouwde, werd ook hij enthousiast. 2 1 Strooker begon aan de
vertaling in h et vooruitzicht dat zij de rol van Jeannette zou mogen spelen:
haar eerste echte hoofdrol. Lensink ging zich voorbereiden op zijn regie.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Romeo en ]eannette als televisiespel
geproduceerd zou worden, maar omdat Strooker vlak voor de uitzending met
spoed in het ziekenhuis moest worden opgenomen, ging dat niet door.
Lensink zorgde er vervolgens voor dat het stuk in het seizoen 1962-1963 bij
Toneelgroep T heater op her repertoire werd genomen.
Romeo en ]eannette dateert uit 1946 en was een van de stukken waarmee
Anouilh zich na de oorlog als belangrijk toneelschrijver profileerde. Alhoewel de stukken van Anouilh door de Nederlandse Comedie, het Rotterdams
Toneel, maar vooral ook door het Residentie Toneel en de Haagsche
Comedie m et graagte op het repertoire werden genomen, was dit stuk in
Nederland alleen re zien geweest als voorstelling door het Amsterdams
Studententoneel, kort tevoren , in november 1959. In het programmaboekje
suggereert Lensink dat het wellicht de naoorlogse verwarring was die eraan
voorbij deed zien. Daaraan kan worden toegevoegd dat men, zó kort na de
bevrijding, mogelijk niet veel op had met Anouilhs 'monotone en overdre-

ven pessimisme', want ook in Romeo en feannette laat Anouilh zien dat een
grote, zuivere, ongecorrumpeerde liefde voor gewone stervelingen niet is weggelegd.
Romeo enfeannettewerd in het persbericht van Toneelgroep T heater als volgt
geïntroduceerd:
Julia is haar wanordelijke, in ieder opzicht slordig levende familie ontvlucht
en is onderwijzeres geworden in een kleine provinciestad. Daar raakt zij verloofd met Frédéric, kandidaat-notaris, een keurige, rustige, vriendelijke en
blijmoedige jongeman. Nu het huwelijk is vastgesteld moet ze wel met haar
familie (vader, broer en zuster) voor de dag komen. Met haar verloofde en
diens moeder gaat ze een bezoek brengen aan haar ouderlijk huis. Nu [de]
katastrofe... want Frédéric ontmoet nu haar zusje Jean nette. Het is hem of
hij tot nu toe gedroomd heeft. Een nieuw leven doet zich aan hem voor. Niet
rustig en aangenaam maar wild, betoverend, hartverscheurend en bitter, alles
tegelijk en dooreen. Er is geen ontkomen aan.
De plotseling ontwaakte hartstocht is onverbiddelijk en meeslepend. Het
wordt een wanhopig gevecht, waarin de drie betrokkenen gedoemd zijn onder
te gaan.'

Na d ie catastrofale ontmoeting vluchten Frédéric en Jeannette samen weg,
naar een paviljoen in het bos. Tegen de ochtend bereikt hen daar het berich t
dat Julia een zelfmoordpoging heeft gedaan. Frédéric besluit onmiddellijk
terug te gaan en kiest daarmee, in ieder geval in de ogen van Jeannecce,
definitief voor Julia. Het laatste bedrijf speelt één week later, de dag dat
Frédéric en Julia zullen vertrekken, maar ook de dag dat Jeannecce met haar
minnaar, de graaf, tro uwt om zich voorgoed van Frédéric los te maken . Zij
komt nog één keer langs, om gedag te zeggen. In de laatste scène, als alleen
de vader en de broer nog in het huis zijn ach tergebleven, zien we via hun
ogen hoe Jeannetce het water van de baai inloopt, hoe Frédéric zich bij haar
voegt en hoe ze zich samen, moedwillig, door de golven laten verzwelgen.

25

Shirttn

Scrooltt:r

Shireen Scrooker en Maxim Hamel in Romeo en Jeannette (1963)
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Dat dit stuk Strooker zo aansprak en dat dit het stuk was waarmee ze als
'eersteplans' actrice - een actrice voor de hoofdrol - wilde debuteren, hoeft
achteraf niet te verbazen. In de eerste plaats is het een echte liefdestragedie,
en later heeft Strooker in interviews vaak aangegeven dat de liefde voor haar
een allesbepalend gegeven is.22 Daarbij zijn de adjectieven 'hoerig' en 'puriteins' die ze in een interview met Ischa Meijer ooit voor zichzelf reserveerde,
zeker ook van toepassing op Jeannette.23 Die schenkt haar lichaam aan de
graaf, in ruil voor geld, maar als ze samen met Frédéric de nacht doorbrengt
in het paviljoen, ged raagt ze zich als een ongerept meisje. Op een gegeven
moment gaat ze zelfs naar boven om, buiten zijn gezichtsveld, een witte jurk
voor hem aan te trekken. Pas veel later, in 1985, toen Strooker de rol
opnieuw speelde, zou ze ook expliciet het destructieve en de vernietigingsdrang van Jeannette noemen als iets wat ze van zichzelf herkende. 24
Alhoewel niet iedereen van mening was dat deze Anouilh destijds ten
onrechte was overgeslagen, was men over het algemeen wel tamelij k positief
over de enscenering en zeer positief over het spel van Scrooker en Lensink.
Die laatste regisseerde het stuk niet alleen, hij nam ook de rol van Jeannettes
cynische, spo ttende broer Lucien voor zijn rekening. Het Parool oordeelde,
bij monde van H ans van den Bergh, dat men het echtpaar Lensink dankbaar
moest zij n dat zij door regie, vercaling en de hoofdrollen op zich te nemen
deze alleszins belangwekkende voorstelling mogelijk hadden gemaakt. 25
Strookers prestatie werd onder meer gekwalificeerd als overtuigend, geloofwaardig en hartveroverend. Zij slaagde er heel goed in om zowel de 'hoerige'
als die 'puriteinse' kant van Jeannette over het voetlicht te brengen en het is
frappan t om te zien hoe dicht het oordeel van het Haagsch Dagblad in de
buurt komt van die omschrijving die ze ooit van zichzelf gaf: 'Shireen
Strooker mengde in h aar vertolking van Jeannette h er brutaal verslingerd zijn
aan de erotiek, bijzonder knap met een zuivere gevoeligheid.' Anderen sloten
hierbij aan. Zo oo rdeelde Van Muyden bijvoorbeeld dar ze 'met een mengsel
van animale impulsiviteit en zuiver-menselijke gevoeligheid het dualisme
van Jeannette overtuigend weergaf'. 26
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Het gegeven dat ze in staat bleek om een stuk ce dragen, de goede reacties in
de pers, maar ook, belangrijker dan dat, de ervaring dat het aansloeg in de
zaal, dat het publiek 'mee haar meeging' maakten deze rol tot een bijzondere.
Strooker zelf: 'Ik hield zoveel van dat stuk. Dat was geen spelen meer, dat
was dat leven leiden op het toneel, dat weet ik nog, dat gaf me zoveel.. .' Om
dit geluk ni et ce verstoren, verzweeg ze tot de laatste voorstelling dat ze al
geruime rijd zwanger was. 27
Op 13 december 1963 werd Devika geboren, dochter van Shireen Scrooker
en Ton Lensink. In maart stond Scrooker al weer op het toneel in een stuk
van Marcel Achard: Mag ik met u meespelen ( Voulez-vous j ouer avec moi),
wederom geregisseerd door Ton Lensink. Op dat moment had Ton Lensink
overigens al aangekondigd dat hij zich uit de artistieke leiding van Theater
zou terugtrekken . Volgens een bericht in hec Algemeen Dagblad van 2 1 januari
voelde hij zich niet erg gelukkig bij alle zakelijke beslommeringen die zijn
verbintenis mee zich meebracht. In datzelfde bericht werd gemeld dat de
regisseuse Elise Hoomans weer terug zou keren naar T heater. D rie dagen
lacer meldde hetzelfde Algemeen Dagblad dat ook H ans Croiset, nee ontslagen bij de Nederlandse Comedie, aan de artistieke leiding van het gezelschap
zou worden toegevoegd.
Mee de komst van die n ieuwe artistieke staf en zonder Lensink zag ook
Scrooker geen toekomst meer bij Theater. Samen mee Lensink en haar d ochtertj e verhuisde ze naar Wassenaar. In het seizoen 1964- 1965 deed ze alleen
vier televisieproducties. Eén daarvan was Romeo en j eannette, weer met
Lensink als regisseur, maar verder mee een geheel nieuwe case. Alhoewel die
televisieversie van hec stuk dat haar zo dierbaar was, haar een grote bekendheid en veel fanmail opleverde, zijn de herinneringen eraan op z'n minst
gemengd . De opnamen vielen nee in de periode dat zij en Lensink besloten
hadden uit elkaar ce gaan . In de maanden daarna was ze alleen af en coe ce
bewonderen in hec programma waar Ramses Shaffy in die rijd furore mee
maakte, ShaffY Chantant. Ze trad daarin, als gast, op mee gedichten van
Garda Lorca. Samen mee Shaffy, Liesbeth List, Loesje H amel en Polo de
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Haas reisde ze dat jaar ook als 'huisartieste' mee op het cruiseschip De Nieuw
Amsterdam. In augustus 1965 zou ze weer bij een gezelschap aan de slag
gaan: het Nederlands Kamertoneel Antwerpen.

EERSTE REGIES

Strooker was dus maar twee seizoenen verbonden geweest aan Toneelgroep
Theater, maar zowel voor haar persoonlijk als voo r haar carrière waren het
belangrijke jaren geweest: ze had voor het eerst samengeleefd met een man,
iemand die haar steunde, iemand die ze kon vertrouwen en die haar ook vertrouwen gaf. Ze had een aantal stukken vertaald, voor het eerst een hoofdrol
gekregen en ze was moeder geworden. Met die hoofdrol had ze veel succes
geoogst, maar belangrijker was het gevoel dat ze eraan had overgehouden:
dat ze voor het eerst een rol niet gespeeld had, maar geleefd.
Daarmee is nog niet alles verteld: in het jaar dat Strooker de rol van
Jeannette 'leefde' en dat Devika geboren werd, was ze ook begonnen met
regisseren.
Eind 1962 was er bij Theater een verzoek binnengekomen van de toneelafdeling van de Wageningse studentenvereniging Unitas Studiosorum Vadae.
Men was op zoek naar iemand die de regie kon doen van Brendan Behans
stuk De opgeschreven man (The Queer Fellow), een stuk waarin het leven
wordt geschetst in een Ierse gevangenis aan de vooravond van een terechtstelling. Misschien had men aan Lensink gedach t, die het stuk al in 1959
voor de televisie regisseerde, maar uiteindelijk deed Strooker het. Lensink
had haar ervan overtuigd dat ze het zou kunnen. En dat bleek ook zo te zijn.
Strooker bewaart goede herinneringen aan de 'feestelijke samenwerking' met
deze groep studenten die uiterst gemotiveerd was en zich zonder terughouding opstelde.is
In november 1963, nog net vóór de geboorte van Devika dus, kwam het vervolg. Strooker mocht jonge, net afgestudeerde collega's regisseren die op een
festival, georganiseerd door de Arnhemse toneelschool De invasie (L'invasion)
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van Adamov zouden spelen. Het ging om Joop Keesmaat, Anita Menist,
Margreet Blanken en Willem Nijho!t. Een medewerker van een plaatselijke
krant die verslag deed van de gebeurtenis, was maar matig te spreken over dit
experiment waaraan ook een altsaxofonist zijn medewerking verleende: 'Het
valt te loven dat de leiding van Theater jonge ambitieuze kunstenaars aanmoedigt, maar aanmoedigen moet niet hetzelfde zijn als hun gang laten
gaan. ' Daar werd dan weer wel aan toegevoegd dat Strooker het stuk met
intelligentie en begrip geregisseerd had. 29
Weer een paar maanden later, in februari 1964, volgde een voorlopig laatste
proeve: bij de Wageningse studenten regisseerde ze de eenakter Karol van
Mrozek. Haar regiewerkzaamheden zou ze pas in 1967 weer oppakken.
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ERVARINGEN MET EEN NIEUWE MANIER VAN
THEATERMAKEN 1965 - 1969

HET NEDERLANDS KAMERTONEEL A NTWERPEN

I

n augustus 1965 verbond Strooker zich aan het Nederlands Kamertoneel
Antwerpen, één van die gezelschapjes die in de jaren vijftig in
Vlaanderen ontstaan waren en die voornamelijk in kleine zalen opereer-

den. Sinds december 1962 stond het gezelschap onder leiding van Willy van
Heesvelde, een acteur, en de Nederlandse regisseur Cas Baas, en bespeelde

het een eigen theatertje. Baas was gevormd door Albert van Dalsum en had
grote bewondering voor diens opvattingen over getuigend toneel, toneel
waarin de maker zijn positie bepaalt ten opzichte van de gebeurtenissen van
zijn tijd. In 1950 had Baas aan de wieg gestaan van Toneelgroep Puck, waar
hij voorstellingen had gemaakt speciaal gerich t op werkende jongeren. Hij
lier improvisatie toe en werd geprezen om zijn 'fris realisme' . Cas Baas in
Antwerpen in 1966: 'Wij zien ons werk hier als een cultureel-sociologische
opdracht: toneel brengen bij zoveel mogelijk mensen. En dat lukt. Bij tweehonderdveertig voorstellingen per jaar zit het eigen theater vol met een
jong, entho usiast publiek. En met honderd reisvoorstellingen komt het
Nederlands Kamertoneel in alle uithoeken van het Vlaamse land.' 1 In een
interview in Het Parool van 20 juni 1965 liet hij weten verrukt te zijn van de
speeldrift en het elan van zijn zestien acteurs die zeven à acht rollen per jaar
speelden, het geringe salaris op de koop toe namen en die open stonden voor
de nieuwe ideeën van jonge Engelse, Franse en Nederlandse regisseurs die
door Baas naar Antwerpen werden gehaald.
Een van die regisseurs was Adrian Brine, een jonge Engelse acteur/regisseur
die in Engeland veel werk van nieuwe, nog onbekende auteurs had gebracht.
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Als zoveel regisseurs van zijn generatie was hij beïnvloed door de werkwijze
van Joan Litdewood, oprichtster van The Theatre Workshop. Zijn aanpak
van Brendan Behans De gijzelaar (The hostage) - her eerste stuk dar hij in
Antwerpen deed - was dan ook vergelijkbaar met die van Littlewood. Zij had
in 1959 de wereldpremière van het stuk verzorgd, in nauwe sam enwerking
met Behan zelf.
In ee n artikel in De Waarheid van 15 september 1965, vlak voordat De gijzelaar in Amsterdam re zien zou zijn, vertelde Brine er her volgende over.
'Toen Brendan Behan het geschreven had, tussen biertjes en borrels in, was
het nog geen voiledig stuk, en joan Littlewood, die het wilde brengen zei: er
moeten liedjes in, en meer grappen, en meer scènes. Zij liet de karakters vaak in enkele regels al door Behan getypeerd - hun eigen gang gaan, Los van
de tekst, in een soort commedia dell'arte. De tekst, die gedrukt werd{..] was
de tekst van één speelavond. { . .] H et gaat niet om de vastgelegde woorden,
maar om de geest van het stuk, en om de coilectieve uitwerking van de troep
{ ..]
En dan nog iets: het publiek moet niet de indruk krijgen, dat de spelers in
een bak achter glas zitten. Zij moeten bij de zaal horen. Spelers en publiek
moeten z eggen: hier zijn we allemaal. En dan mag het publiek wel degelijk
weten - als kinderen - dat het maar spel is, en er tegelijk toch in geloven.'

Een vorm van th eater waarin de tekst her niet voor het zeggen had, en
waarin het illusionisme, en daarmee d e scheiding tussen acteurs en roeschouwers, opgeheven moest worden. Joan Litrlewood sprak dan ook liever
van een gesprek dan van een voorstelling.
Bij het jonge, Antwerpse gezelschap had Brine, zo vertelde hij een andere
verslaggever, een goede bodem gevonden om op een vergelijkbare manier
roneel re maken: iedereen leverde een volwaardige bijdrage, de acteurs kregen ruimte voor hun eigen inbreng, ook na de première. Brine:
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'Men vindt uit, ter plaatse, en elke avond is er wel iets dat verbeterd en verdiept wordt. Het telkens opnieuw creëren, de improvisatie binnen het gestelde
plan moet voor jonge, pas afgestudeerde toneelmensen aantrekkelijk zijn. H et
theater wordt hierdoor Levend. ' 2

De wankele financiële basis van het nauwelijks gesubsidieerde Nederlands
Kamertoneel - uitstel van salarisbetaling kwam nog wel eens voor - vond hij
daarbij eerder een voordeel dan een nadeel. Dat had een stimulerende
invloed op de individuele prestaties van de acteurs.

WERKEN MET AoRIAN BRINE:

DE GIJZELAAR EN DE DANS VAN SERGEANT MUSGRAVE

In de vroege zomer van 1965 had Scrooker mee een aantal collega's de voorstelling bezocht. Wat ze verwachtte was een stuk dat de gebeurtenissen
schetst in een bordeel in Dublin. Ierse vrijheidsstrijders houden daar een
Britse soldaat gegijzeld in de hoop zo de terechtstelling van een van hun
kompanen - in Engelse handen - te voorkomen. Wat ze voorgeschoteld
kreeg, deed nog het meest aan een carnavaleske revue denken. Een waar
spektakel : feestelijk, uiterst beweeglijk ook, volgestouwd met liedjes, dansjes
en toespelingen op de accualiceic. Opvallend waren de explosies van geluid
waar Brine zijn enscenering mee lardeerde. Daarbij zochten de acteurs
inderdaad voortdurend contact met het publiek. Scrooker was echter vooral
onder de indruk van de manier waarop de acteurs zich hadden vereenzelvigd
mee de door hen gespeelde personages, voornamelijk outcasts. Ze leken
regelrecht van de straat geplukt. Van Hugo Metsers, die een homoseksuele
matroos speelde, kon ze al helemaal niet geloven dat hij een acteur was. 3
Strooker had eenzelfde ervaring als bij Onder het melkwoud: dat ook dit toneel
was. Het contrast mee de nogal brave enscenering van De gijzelaar door de
Nederlandse Comedie in 1959 had dan ook niet groter kunnen zijn. Volledig
overrompeld was het groepje Nederlandse acteurs na afloop na blijven praten.
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Tegenover Brine lier Scrooker zich ontvallen dar de wijze van spelen en de opzet
haar enorm aanspraken. Maar ook de sfeer die ze proefde beviel haar zeer. 4
Omdat er iemand gezocht werd die de rol van Meg Dillon, de bordeelhoudster
in De gijzelaar, over zou kunnen nemen, kon ze zich gelijk bij het gezelschap
aansluiten. Nog diezelfde zomer verhuisde ze naar Antwerpen, samen mee
Devika en de oppasmoeder, die op haar beurt haar man weer meenam.
Toen de voorstelling in september 1965 in Amsterdam te zien was, had ze
zich al volledig aan het ensemble aangepast. En meer dan dat: volgens de
recensent van het Algemeen Dagblad gaf ze een sappige en overrompelende
vertolking van de hoerenwaardin. De reacties van de Nederlandse pers op de
voorstelling waren over het algemeen gereserveerd, al noemde Rekers de oorspronkelijke aanpak een virale injectie voor de slaperige toneelpraktijk.
Een paar maanden later stond Scrooker voor de tweede keer in een voorstelling geregisseerd door Brine. Die keer ging her om Joh n Ardens De dans van
sergeant Musgrave (Sergeant Musgrave's Dance), waarin ze de rol van solda-

cenhoercje speelde. Geen revue, maar een, op her oog, à !'improviste in
elkaar gezette musical, waarin de liederen een essentieel onderdeel van de
handeling uitmaakten. Ook nu waren er de explosies van geluid, de beweeglijkheid in de mise-en-scène en werd geprobeerd de afstand tussen spelers en
toesch ouwers zo klein mogelijk re maken. In het laatste bedrijf - een bijeenkomst op een plein - mengden enkele acteurs zich onder her publiek.
Dit keer maakte Strooker ook het hele repetitieproces mee en kon ze van
binnenuit kennismaken met Brines werkwijze. Hij combineerde een heel
degelijke vakkennis met een enorme lichtheid. Van zijn acteurs verwachtte
hij een ongebreidelde fantasie. Dus nooit 'nee, dat hebben we niet afgesproken', maar altijd: 'O, leuk dat je dar deed.' 'Door hem,' verrelt Scrooker
achteraf, 'd urfde ik uir te proberen.' 5
Strooker voelde zich thuis in deze enscenering, dat was evident. Zo schreef
Guus Rekers in De Groene van 12 februari 1966: ' Bijzonder onder de indruk
waren wij van het zwakzinnige soldatenhoertje van Shireen Srrooker.' In de

NRC sto nd te lezen dar Shireen Strooker heel overtuigend was in de rol van
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een enigszins wezenloos meisje dat blijft nadromen over een verloren geliefde.6 In Scrookers eigen h erinnering lijken de gebeurtenissen in De dans van
Sergeant Musgrave - dat ze 's nachcs het gezelschap van de soldaten zocht en

verliefd werd op één van hen - meer iets wat ze echt heeft meegemaakt dan
iets wat ze heeft gespeeld. 7

TERUG IN NEDERLAND: EEN GERENOMMEERD ACTRlCE

Slechts één jaar duurde het Antwerpse avontuur. Het was vooral de heimwee
naar Nederland die Strooker deed besluiten terug te keren. Vanaf september
was ze weer vasc verbonden aan een Nederlands gezelschap: de N ieuwe
Komedie/ Arena, een Haags gezelschap dat naast 'gewone' voorstellingen ook
voorstellingen voor de jeugd maakte. Het is niet meer te achterhalen hoe het
contact tussen Strooker en de Nieuwe Komedie/Arena cot stand kwam. Ze
kwam in ieder geval niet alleen. Adrian Brine zou een gastregie bij het gezelschap gaan doen en ook de acteur Robert Borremans m aakte de overstap van
Antwerpen naar Den Haag.
Met Strooker haalde de Nieuwe Komedie/Arena een actrice in huis die zo
gaandeweg een bekende en gerenommeerde kracht was geworden. Die
bekendheid zal voor een deel zeker het gevolg zijn geweest van haar werkzaamheden voor televisie en film. Haar naam en haar foco's doken geregeld
op in kranten en tijdschriften. Zo sierde zij in december 1965 schaars
gekleed de omslag van hec filmtijdschrift Skoop. In dat nummer was een
interview met haar opgenomen naar aanleiding van de film jongens, jongens
wat een meid (Pim de la Parra, 1965). Maar de reacties op de eerste rol die

ze in Den Haag speelde, maken duidelijk dac ze intussen ook was uitgegroeid
coc een uitstekende actrice.
Die eerste rol was er een in Shakespeares Romeo en Julia, geregisseerd doo r
Adrian Brine. Scrooker speelde de rol van voedster. Jan Verstappen schreef in
Het Binnenhofvan 15 september 1966: 'Er komt pas echte humor in de scène
wanneer een actrice van klasse verschijnt: Shireen Snooker, die voor her eerst
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speele bij die gezelschap, als de voedster die ze mee groee humor en groot
vakmanschap neerzette.' En in het Algemeen Dagblad stond te lezen: 'Een
opvallend knappe creatie maakte Shireen Srrooker van Julia's voedster.
Geestig als de praatzieke slimme en bemoeizieke vrouw speelde en zei ze de
verzen alsof her hedendaagse spreektaal was.' 8
H et lijkt dan ook niet meer dan logisch dat Snooker in Den Haag een hoofdrol ee spelen zou krijgen. En dat gebeurde ook: de rol van Amelia in Edward
AJbee's Het treurig lied van het trieste café (The ballad ofthe sad cafe) . H et stuk
werd geregisseerd door Berend Boudewijn, de artistiek leider van het gezelschap. Hij vatte de portee van dit liefdesdrama als volgt samen: 'Bij AJbee
zijn de mensen als waanzinnige, naar liefde zoekende dieren, voor wie de
response per definitie altijd te gering is.'9
De productie werd uiteindelijk niet door iedereen als bijzonder geslaagd
beoordeeld. Vooral het stuk van AJbee - in werkelijkheid overigens niet meer
dan een tamelijk trouwe bewerking van een bestaande novelle - moest het
ontgelden. Maar in de ogen van een aantal recensenten was ook de frêle en
expressieve verschij ning van Srrooker alles behalve geschikt voor de rol van
de zeer mannelijke Amelia Evans. 10 Belangrijk aan deze productie is vooral
wat Berend Boudewijn over de repetitieperiode vertelde. Hieruit blijkt dat er
ook in Nederland iets aan het veranderen was in de manier waarop voorstellingen werden gemaakt. De voorbereidingen werden door Boudewijn heftig
en intens genoemd:
'Het is voor allemaal een persoonlijke, ingrijpende gebeurtenis, zelfi op de
repetities. Vi>or de eerste keer hebben we bij een voorbereiding een aantal scènes op een verschillende manier geïmproviseerd, terwijl we van te voren wisten dat we ze nooit op die manier zouden spelen. Alleen om de acteurs alle
aspecten van hun rol te laten kennen. ' 11

H enk Voce!, die de rol van de dwerg Neef Lymon speelde, beaamde dat het
stuk van iedereen veel gevergd had: 'we zijn allemaal door het stuk door de
mangel geh aald'. 12 Voor Strooker en haar tegenspeler, Wim de Meyer, kwam
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daar dan nog eens de fysieke inspanning bij. Om de slotscène, een extreem
lijf-aan-lijf gevecht tussen Amelia en haar echtgenoot, zo geloofwaardig
mogelijk te kunnen spelen, h adden zij zich laten rrainen en coachen door de
karateka Jon Bluming. 13

WERKEN MET LEONARD FRANK: HET LIED VAN DE MOORDENAAR

Het seizoen daarop werkte Strooker met een regisseur die een nog extremere
aanpak voorstond. Leonard Frank, een jonge regisseur die zijn regie-opleiding net had afgerond, zou in Den Haag C laus' Het lied van de moordenaar
komen doen. Frank had van Claus toestemming gekregen om met de tekst
te doen wat hem goeddunkte, als de titel maar gehandhaafd bleef. En dat
had Frank zich geen twee keer laten zeggen. De tekst was voor hem sowieso
van ondergeschikt belang, niet meer dan een aanleiding om een voorstelling
te maken. De eerste maand (van de in totaal tweeënhalve maand repetitietijd) had hij d e tekst thuis laten liggen en liet hij de acteurs hun gang gaan.
Ze mochten improviseren en, in de woorden van Frank zelf, 'een eigen vorm
zien te vinden voor een probleem. Mooi of lelijk, romantisch of onromantisch, gaf nier. Als het maar functie had, de totaliteit van acteur of actrice
vollediger maakte.' 14 Daarbij werd er enorm veel gediscussieerd. Frank weer:
'Je bent dan samen geweldig bezig; wie een hoofd- of bijrol speelt in het stuk
is daarbij niet van belang. Het gaat om die gelijke mentaliteit, je voelt die
groeien, er komen steeds meer raakpunten bij elkaar.' 15
In een interview toonde Strooker zich verrukt van Franks creativiteit:
'Hij doet met ons oefeningen die we nooit eerder gedaan hebben. Wé zijn nog
niet aan het repeteren en toch bezig: 't bewust maken van dingen, hele diepe
waarheden in jezelf vinden. Leonard noemt het laboratoriumwerk; 't zijn
klinische dingen, 't geluid, met je lichaam, oerdingen. In het begin waren we
dodelijk verlegen voor elkaar; dat we belachelijk zouden zijn. Nu niet meer.
't Is erg goed dat we nog niet eens weten welke rol we krijgen in dat stuk. ' 16
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Srrooker zou uiteindelijk de rol van Tilda toebedeeld krijgen, het liefje van
een roverhoofdman die vanuit het Vlaamse Brembos de omgeving terroriseert. Als hij verliefd wordt op de vrouw van een van zijn vijanden, tekent hij
zijn eigen ondergang.
De titel bleef dus gehandhaafd, maar van het verhaal van Claus bleef slechts
de helft over: alle tijds- en plaatsaanduidingen waren geschrapt, veel van de
barokke woordenpracht was verdwenen en ook de structuur van het stuk een vertelling in flash-backs - was niet gehandhaafd. Het resultaat: een
bloemlezing van flarden, brokken en flitsen uit het authentieke werk, herschikt tot een extatisch spel van menselijke emoties en dierlijke erupties. 17
Beweging speelde een belangrijke rol in de productie. Rutten formuleerde
het zo: ' De voornaamste instrumenten zijn de lichamen der spelers, die niet
een natuurlijk lijkend menselijk gedrag nabootsen, maar de kern ervan in
ritmische bewegingen ruimtelijk plastiek geven. Dit gebeurt met onstuimigheid in een snelle opeenvolging - filmisch bijna - van scènes in een soms
barokke veelheid van bewegingen met behulp van ritmisch gestileerde elementaire gebaren , op een leeg, rond toneel, met kostuums die een sterke vereenvoudiging zijn van de kledij van bendeleden.' 18
Behalve de beweging was ook geluid dominant aanwezig: de handeling werd
begeleid door muziekfragmenten voor vier instrumenten, speciaal gecomponeerd door Rogier van Otterloo. Daarbij had Frank zijn spelers aangezet tot
gepassioneerd schreeuwen en was er sprake van het trappelen van voeten, het
klappen van handen, het slaken van kreten. 19
Op het resultaat had bijna iedere recensent wel iets aan te merken maar veel
van hen waren het over één ding eens: dat het een goede zaak was dat de
zoektocht naar nieuwe theatervormen, zoals die in het buitenland door
Living Theatre en Grotowski werden ondernomen, nu ook in Nederland
gestalte ging krijgen. ' Vrij plotseling lijkt er een generatie jonge doortastende
regisseurs re zijn opgestaan, die een flinke dosis eigengereidheid combineren
met een minimum aan respect voor de aan hen uitgeleverde teksten:
Annemarie Prins, John van Rest, Lodewijk de Boer, Krijn ter Braak en ook

°

Leonard Frank.' 2 Frank ontkende overigens dat hij door Grotowski was
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beïnvloed. Hij hield het op 'mijn methode'. 21
Strooker was in dit totaaltheater goed op haar plaats. H aar vertolking van
Tilda, 'als een wilde boskat', 'een heerlijk animaal bendelid', 'fel en bewogen,
zonder een greintje sentimentaliteit' werd meer dan eens geroemd. 22
Aan het eind van dat tweede seizoen besloot Strooker bij de Nieuwe
Komedie/Arena weg te gaan. Berend Boudewijn zou, na een conflict met het
bestuur over het te voeren beleid, vertrekken, en het was onduidelijk hoe de
toekomst van het gezelschap eruit zou zien.

AFSCHEID VAN H ET BESTEL

Een van de opties die Strooker op dat moment had, was een engagement bij
Toneelgroep Centrum, in Ams~erdam, en artistiek gezien leek dat geen slechte keuze: Toneelgroep Centrum was in die jaren een van de belangrijkste
Nederlandse gezelschappen. Voor seizoen 1967- 1968 had het gezelschap de
prijs der kritiek ontvangen. De jury prees de vooruitstrevende en geëngageerde repertoirekeus, maar ook de voortrekkersrol die het gezelschap vervulde op het gebied van publieksbegeleiding. Daarbij betekende een overstap
naar Centrum dat Srrooker én minder hoefde te reizen (ze woonde sinds haar
terugkeer uit België samen met haar dochter in een Aat in Amstelveen) én
dat ze de kans kreeg om samen te werken met Peter Oosthoek, een regisseur
die ze bewonderde vanwege zijn vormvastheid, z'n gevoel voor ritme en z' n
oog voor de ruimte.
Strooker zou inderdaad door Oosthoek geregisseerd wo rden, in AjaxFeijenoord van Gerben H eli inga, en daar genoot ze va n. Maar haar verbintenis met Centrum werd geen succes. Uiteindelijk speelde ze er slechts twee
rollen. H et ging mis tijdens de voorbereidingen op wat haar tweede seizoen
zou worden. 'Sh ireen Strooker is vertrokken bij Toneelgroep Centrum,'
meldde de Haagse Postvan 6 september 1969. Reden voor het vertrek was de
onbevredigende gang van zaken bij d e instudering van Purperstof (Purple
Dust), een stuk van de Ier O 'Casey. ' Nutteloos,' was de mening van Srrooker,
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'om een dergelijk folkloristisch stuk over de taalstrijd in Ierland in 1939, in
1969 in Nederland op re voeren.'
Wat voor Strooker gold, gold ook voor Karin Haage, Margreet Heemskerk,
Piet Römer, Jacques Commandeur en alle anderen. Gedurende de repetities
was de onvrede gegroeid. Niemand wisr raad met zijn rol, niemand voelde zich
thuis in dit sruk en ook de (Duitse) regisseur Mueller-Stahl had, zo leek het,
geen idee waarom nu uitgerekend dit stuk moest worden opgevoerd. De
gesprekken van de acteurs onderling, in het café, na afloop van de repetities,
werden steeds opstandiger. Wie zou hier in godsnaam naar willen komen kijken, vroegen ze zich af. Toen ook nog eens duidelijk werd dat er voor het decor
- een compleet Iers landhuis - kosten noch moeite zouden worden gespaard,
was de maat vol. Besloten werd om een gesprek met de leiding van het gezelschap aan te vragen. Dat gesprek had voor Strooker een traumatisch verloop:
'Nou, die zaterdag is daar en we zitten bij elkaar in de grote zaal, in een
kring, en er wordt om gevraagd of er moeilijkheden zijn, en het is eigenlijk
vrij stil, en iedereen zie ik een beetje naar mij kijken, en ik zeg: ja, we hebben er erg veel moeite mee omdat we én zelf niet zo goed weten wat wij er in
doen, maar omdat we ook het idee hebben dat het stuk niet aanslaat. Zulke
dingen. Toen ben ik wel een beetje geholpen door de anderen { ..] maar er
ontstond een doodenge sfeer. Ik zal het nooit vergeten, ik heb er een jaar van
gedroomd. Het was eigenlijk zo in dat gesprek dat het hele verhaal zich op
mij ging toespitsen. Toen kwamen de historische woorden van Walter Kous,
een van de artistiek leiders: jouw gezicht is zo expressiefdat we uit de verte
al zien wat jij denkt. Met andere woorden: jij hebt die repetities verziekt en
je hebt de stemming kapotgemaakt. { . .] Op een gegeven moment heb ik
gezegd: als dit zo is, dan moeten jullie het maar zonder mij doen, ik heb zo'n
klein pieprolletje. En toen was het een hele lange loop van waar ik zat naar
de deur, en in die loop heb ik dus de hele tijd gedacht: nu gaat iemand { ..]
iets zeggen, ofiemand loopt met me mee, en dat was dus niet zo. Dat was tot
dan toe, denk ik, de meest traumatische ervaring die ik met theater ooit
gehad heb. '23
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Met die lange loop nam Strooker in augustus 1969 niet alleen afscheid van
haar collega's bij Toneelgroep Centrum, het betekende voor haar ook het
afscheid van een manier van theatermaken die beetje bij beetje steeds verder
af was komen te staan van wat er in de samenleving gaande was. Sinds de
Tweede Wereldoorlog was er in Nederland slechts plaats geweest voor een
beperkt aantal, strak georganiseerde gezelschappen. En binnen die gezelschappen waren het de artistiek leiders die bepaalden welke stukken, welke
rollen hun acteurs zouden spelen en war voor soort roneel her Nederlandse
publiek (dus) kreeg voorgezet. Dat gold ook voor Centrum, ondanks die
voo ruitstrevende repertoirekeus en de inspanningen d ie het gezelschap
leverde op het gebied van publieksbegeleiding.
In haar o nvrede hierover stond Strooker niet alleen. Nog geen rwee maanden later zouden Amsterdamse roneelschoolleerlingen de acteurs van de
Nederlandse Comedie, na afloop van een voorstelling in de Stadsschouwburg,
met to maten bekogelen. Daarmee was Ak.tie Tomaat een fei t.
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VAN ACTEREN NAAR REGISSEREN 1967 - 1970

I

n Strookers tweede seizoen bij de Nieuwe Komedie/Arena, lang vóór de
gebeurtenissen dus die in de vorige paragraaf beschreven zijn, was ze
weer begonnen met regisseren. In de periode van september 1967 tot

september 1970 regisseerde ze zelfs meer dan dat ze speelde: negen regies (zes
studentenregies en drie voorstellingen voor scholieren bij Proloog) tegenover
acht gespeelde rollen. Regisseren was dan ook iets waar Srrooker enorm van

genoot: 'Toneel heeft met magie te maken. Dar is wat ik vaak erg mis aan
voorstellingen: dat de motor loopt van begin tot eind. Als die machine goed
blijft werken dan kan 'r mooi of lelijk zijn, maar nier mislukken. Als ik dar
kan overbrengen op [de acteurs] en dus op de zaal, dan ben ik de gelukkigste
mens ter wereld. [".] Ik vi nd het fantastisch om met mensen re werken. Ik
ben nu misschien lekkerder bezig dan onder een geweldige regisseur achter
wie ik niet helemaal kan sraan.' 1
Strooker pakte de draad weer op met twee regies bij het Utrechtse studententoneel. Her eerste was een stuk dat ze al een aantal jaar op haar verlanglijstje had staan: De !uchtganger (L e piéton de !'air) van Eugène lonesco. Een
half jaar later, in mei 1968, volgde Ardens Huize Avondrood (Happy haven) .
De luchtganger was, in haar eigen vertaling, indertijd bij Theater al eens aan-

gekondigd, maar vooral vanwege de praktische problemen die een enscenering mee zich meebrengt was het er uiteindelijk nier van gekomen. 2 lonesco
schrijft niet alleen een idyllisch Engels landschap voor, compleet mee bloeiende bomen, kabelbaantjes en passerende treinen, op een gegeven moment
wordt het hoofdpersonage, meneer Bérenger, zelfs geacht weg re vliegen.
Inventief samenwerkend mee de decor- en kostuumontwerpster Ria Rettich,
slaagde Scrooker er wel degelijk in om dit door h et beroepstoneel onspeelbaar geachte scuk op een overtuigende wijze te ensceneren. 3
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Met Huize Avondrood leverde Strooker haar bijdrage aan een tweeluik dat
werd opgevoerd op een door Utrechtse studenten georganiseerde Arden-dag;
Leo nard Frank regisseerde de andere helft: Leven en laten leven (Live like
pigs). Strooker buicce de mogelijkheden die het scuk bood optimaal uit, waarbij ze overigens terug kon vallen op dat wat ze bij Adrian Brine gezien en
geleerd had. Gebruikmakend van de door Arden in het stuk geschreven
explicaties, liedjes en terzijdes creëerde ze een gave show, van een overrompelende levendigheid waarin vooral de schiccerende gezongen intermezzo's en
de uitgekiende kluchteffecten opvielen. 4

PROLOOG: TONEEL VOOR SCHOLIEREN

Werd de basis van deze twee ensceneringen nog gevormd door bestaande
toneelteksten, dat veranderde toen Strooker een half jaar later het aanbod
kreeg om bij Proloog, in Eindhoven, een voorstelling te komen maken rond
het thema clowns en commedia dell'arte. Proloog was op dat moment nog
geen gezelschap dat vormingstheater maakte, in de betekenis die dat woord
in de jaren zeventig kreeg. Onder leiding van artistiek directeur Jurg
Molenaar, op de toneelschool een van Srrookers klasgenoten en later een van
haar collega's bij Toneelgroep Theater, werden voorstellingen voor scholieren
verzorgd . Helemaal onbekend was Srrooker niet met deze doelgroep. Bij de
Nieuwe Komedie/Arena had ze in een voorstelling voor de jeugd gestaan (De
zilveren fiets) en nog maar kort tevoren, in juni 1968, had ze een bijdrage
geleverd aan de multidisciplinaire jeugdtheatermanifestatie De krant.
Strooker ging niet alleen naar Eindhoven, maar samen met haar nieuwe
vriend, de mimespeler Peter Faber die als mimograaf aan De krant had meegewerkt. D e opdrach t die de twee bij Proloog kregen, was een voorstelling
voor scholieren maken waarin nie t een verhaal , maar her spelen en h er
spelplezier op zichzelf centraal stonden. Strooker en Faber maakten een
programma in twee gedeelten: een geïmproviseerde, commedia dell'arteachcige harlekinade en een korre, uitgedunde versie van her clownsscuk
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Mag ik met u meespelen, het stuk van Marcel Achard dat Strooker in 1964 al

eens bij Theater had gespeeld. De invloed van Peter Faber was duidelijk
zichtbaar in her eindresultaat. Beweging speelde een belangrijke rol in de
voorstelling. Zo noemde een recensent de 'subtiel gevarieerde regie van
Shireen Srrooker' in een adem met de 'knappe dansante bewegingen van
Peter Faber'. 5
Iers vergelijkbaars gold nier alleen voor her volgende scholierenproject dar
her duo Strooker/Faber bij Proloog regisseerde (Falstajf-proloog), maar ook
voor Guerrilla, een actueel stuk van Kees Holierhoek dar Srrooker samen met
Leidse studenten deed en waar ze vertraagd uitgevoerde vechtscènes en excercirie-oefeningen in integreerde.6

EXPERIMENTEEL STUDENTENTHEATER:
A LKESTIS EN B LOEDBRUILOFT

In de twee producties die Srrooker en Faber in juni 1969 en maart 1970
samen met Amsterdamse studenten maakten, gingen ze veel verder. De eerste,
Alkestis, was dan ook geregisseerd vanuit her idee dar de mens zijn emoties

sterker uitdrukt in beweging dan in woorden. Srrooker had grondig in de
tekst van Euripides geschrapt en had, samen met Faber, een mise-en -scène
gemaakt waarin her zwaartepunt nadrukkelijk bij beweging lag. H er 'ritmische bewegingsspel', deze 'roneelbeelden vo l bewegelijkheid' impliceerden
wel dar her restant van de tekst, onverstaanbaar geworden , volledig naar de
achtergrond werd gedrukt. 7
Nog extremer was dat wat Strooker, Faber en de Amsterdamse studenten met
Lorca's Bloedbruiloft (Bodas de sangre) deden . Na een workshop van drie
maanden waarin intensief werd gerepeteerd en Faber bewegingstrainingen
gaf, werd h et resultaat op 20 maart 1970 in het kader van het tiende
Studenten Toneelfestival gepresenteerd. Daar baarde het nogal war opzien.
Ook nu was her gesproken woo rd ondergeschikt gemaakt aan de lichamelijke expressie. Het stuk was zo bewerkt dat alleen de meest essentiële infor-
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matie was overgebleven. Wat voor Franks regie van Het lied van de moordenaar had gegolden, gold ook voor Bloedbruiloft. het ging meer om de emoties en de krach ten die aan het werk waren dan om het verhaal. 8
Maar het gesproken woord was niet het enige onderdeel dat aan belang had
ingeboet. Bloedbruiloft werd gespeeld zonder kostuums (maar in de dagelijkse
kleding van de acteurs), zonder decor, zonder rekwisieten en zonder belichting (maar bij volledig zaallicht). Sterker nog: het werd gespeeld zonder vaste
rolverdeling en zonder vastgelegde mise-en-scène. Non-hiërarchisch toneel
in de hoogste graad, was de kwalificatie die Per Justesen ervoor bedacht. 9 De
voorstelling was dan ook iedere avond anders. Uit de groep kwam steeds een
speler naar voren om een rol te vertolken. De anderen leefden met de hoofdrolspelers van dat moment mee, hetzij als koor, collectief, of als een verzameling individuen. Al naar gelang de 'atmosferische omstandigheden' werden
scènes herhaald of simultaan op verschillende plaatsen gespeeld. Achteraf
noemde Snooker deze keuze een noodzaak: 'het was zo'n grote groep, er
waren zoveel kleine rollen, en er zat zoveel potentieel in die groep.' 10 Het
resultaat werd later vergeleken met een opwindende voetbalwedstrijd: over de
spelregels bestonden afspraken, maar de uitslag werd opengelaten. 11
Omdat het zaallicht aanbleef, maar ook omdat qe tekst vaak meer op het
publiek was gericht dan op de medespelers, voelden de toeschouwers zich
sterk bij het gebeuren betrokken. Bij de reeks voorstellingen in het
Amsterdamse Universiteitstheater, begin april, leidde dat tot de volgende
taferelen. Strooker:
'Op het moment dat de bruid zoek was, geschaakt door haar eigenlijke gelief
de, en de bruiloftsgasten, verspreid over de trappen tussen het publiek, in
paniek uitriepen "waar is de bruid, waar is de bruid" stond er een jongen op
die zei: '1k ben de bruid. " Binnen de kortste tijd zei de helft van de groep:
"ja dat is ze, ze is er." Maar de andere helft zei: "Nee, dat is ze niet, ze heeft
lang haar." Hij is mee het toneel opgenomen en heeft tot het einde toe de
bruid gespeeld. Daar heb ik niets mee te maken gehad. Ze hebben met elkaar
die jongen door het slot van de voorstelling geloodst. ' 12
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'Het studententoneel is het beroepstoneel ver voo ruit en kan een wezenlijke
functie hebben in ons toneelbestel.' Dat was de conclusie die Hemmo B.
Drexhage in de NRC trok naar aanleiding van deze voorstelling. 13
Vrijwel onmiddellijk na deze opvallende Bloedbruiloft begonnen Strooker en
Faber aan een volgend project, een opdracht van de Rijksuniversiteit Leiden.
Het ging om een voorstelling die een congres over h et thema Wetenschap en
Welzijn zou moeten begeleiden. Uitgangspunt was een avondvullend stuk,
geschreven door de sch rijvers/dichters Cees Buddingh' en Bert Schierbeek.
Het uiteindelijke resultaat, gepresenteerd in juni 1970, was een collage van
zestien onderling verwisselbare scènes die 'en rond' werden gespeeld. Ook dit
keer brachten Strooker en Faber hun ideeën over tekst en beweging in praktijk. Wat echter nieuw was, was dat er in die scènes allerlei actuele kwesties
aan de orde kwamen: de Damslapers bijvoorbeeld, maar ook de gezagscrisis
en de seksuele moraal. Als hoogtepunt roemde Per Justesen in Het Parool de
indrukwekkendste Vietnam-scène die hij ooit had gezien: zonder decorstuk
of lichttrucs een dienstplichtige jongen laten zien die de rimboe wordt ingestuurd en sneuvelt. 14

LAATSTE REG IE BIJ PROLOOG: DE KNEEP

In de periode augustus-september 1970 regisseerde Srrooker haar laatste productie bij Proloog - alleen dit keer, Faber had andere verplichtingen . En ook
dit was een bijzondere: De kneep (The knack) van de Engelse regisseuse en
roneelschrijfster Ann Jellicoe. De kneep, uit 1961, was een 'cultstuk' en in
Nederland niet alleen bekend geworden door de verfilmi ng die er midden
jaren zestig van was gemaakt, maar ook door de productie van Toneelgroep
Studio (1965). Het stuk was het vastgelegde resultaat van improvisaties die
Ann Jellicoe haar acteurs destijds had laten doen. Strooker, die met Faber en
Devika in een boerderij in Gemert onderdak had gevonden voor de duur van
de productie, nodigde de acteurs uit om op die boerderij te komen repeteren.
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De reden was vooral praktisch - zo waren werk en gezin her gemakkelijkst te
combineren - maar her was ook een ruimte die aansloot bij de inhoud van
het stuk. 15 De kneep speelt zich af in een huis waar drie jongens wonen die
een meisj e op bezoek krijgen. Hoe versier je dar meisje? is vervolgens de
vraag. Hoogtepunt in de verwikkelingen die dan volgen is de scène waarin
her meisje na een flauwte de jongens ervan beschuldigt h aar verkracht te
hebben.
In die oude boerderij werd er eerst een aantal weken geïmproviseerd op de
tekst van Jellicoe (het programma vermeldde dan ook: De kneep, naar The
knack van Ann Jellicoe). Op basis van die improvisaties werd er, ook nu, een
bewerking van het stuk gemaakt waarbij ongeveer de helft van de oorspronkelijke tekst sneuvelde en vervangen werd door bewegingsscènes.
Bijzonder aan De kneep was dar Srrooker en haar acteurs een voorstelling
probeerden re maken die zo dicht mogelijk bij de beoogde doelgroep stond.
De tekst van Jellicoe was nier alleen bewerkt, maar werd, optreden na optreden, aangepast aan de lokale situatie, ook war de uitspraak betreft. Verder
klonk er tijdens de bewegi ngsscènes eigentijdse popmuziek en werd er
gebruikgemaakt van reclameslogans.
Maar her zat hem vooral in de acteurs. Door de manier van repeteren hadden ze de kans gekregen om de personages zoveel mogelijk vanuit zichzelf in
re vullen. Ook omdat ze alle vier twintigers waren en gewone kleren droegen,
onderscheidden ze zich nauwelijks van de middelbare scholieren in de zaal.
Als om dar te benadrukken bevond Thea Roding, de actrice die het meisje
speelde, zich aanvankelijk ook temidden van her publiek.
Her resultaat was niet alleen een uitbundige voorstelling, met een springerige
en levendige mise-en-scène, maar ook een voorstelling die niet vóór, maar
namens het publiek werd gespeeld. En blijkens de recensies reageerde dat
publiek dan ook verrukt. Rutten typeerde de voorstelling mee 'jonge gevoelsrelaties in een mentaliteit van nu'. En Pier Ruivenkamp constateerde in de

Haagsche Courant dar her in dit stuk niet alleen om her eeuwige ' krijgsspel'
der seksen ging, maar dat ook duidelijk werd hoe de jeugd, de nieuwe generatie, her leven dacht in re richten, bevrijd van oude normen en waarden. 16
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In alle producties die Strooker, al dan niet in samenwerking met Peter Faber,
vanaf december 1968 maakte, speelde beweging een belangrijke rol. Maar er
waren meer constanten. Zo was er altijd sprake van improvisaties die op z'n
minst gedurende de voorbereiding een rol speelden, maar waar soms ook in
de voorstelling zelf plaats voor was ingeruimd. De gespeelde tekst was dus
meestal niet de tekst zoals d ie door de auteur op papier was gezet, maar een
bewerking of slechts nog een herinnering daaraan.
In het oog springen ook de pogingen om de strikte scheiding russen publiek
en acteurs op re heffen. Dat kon gebeuren door het publiek niet vóór, maar
om de voorstelling heen re laten zitten, door teksten rechtstreeks tot het
publiek te richten of door de acteurs zich tussen het publiek te laten begeven.
Sommige producties waren onverbloemd actueel, in andere was op z'n minst
sprake van actuele toespelingen. Ook werd, om de herkenbaarheid re vergroten, in een aantal voorstellingen gebruikgemaakt van reclameflarden
(slagzinnen) en eigentijdse muziek. War de vormgeving betreft: al was her
alleen maar omdat er vaak met zeer beperkte budgetten gewerkt moest worden, werd er zo inventief mogelijk omgesprongen met de weinige middelen
die men had. Dat leidde tot decors, vaak gemaakt door Ria Rettich, die
uiterst functioneel waren.
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HET WERKTEATER 1970 - 1978

ntussen had er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden.
De generatie die net na de oorlog was opgegroeid, veroorzaakte in de
tweede helft van de jaren zestig groot maatschappelijk tumult. Provo's en
hippies deden zich gelden, er waren rellen rond het huwelijk van Beatrix en
Claus, er werd tegen de oorlog in Vietnam gedemonstreerd en het
Maagdenhuis, het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam,

I

werd bezet. De stemming was anti-autoritair en overal werd geroepen om
meer openheid en democratie, om een nieuwe, andere verdeling van de
macht.
Vertegenwoordigers van die naoorlogse generatie lieten zich ook binnen het
Nederlands toneel horen. Keer op keer werden er kanttekeningen geplaatst
bij een bestel waarin bijna alle subsidie gereserveerd was voor die strak en
hiërarchisch georganiseerde repertoiregezelschappen. Sinds 1966 was er dan
wel jaarlijks een ton beschikbaar voor 'incidentele artistieke initiatieven',
maar dat was volstrekt onvoldoende om het gewenste exp erimentele en geëngageerde theater werkelijk kans van slagen te geven. Nieuwkomers in het
theaterlandschap als Mickery (Ritsaert ten Cate), T heater Terzijde
(Annemarie Prins) en Studio Scarabee (Adri Boon) werden door de overheid
niet of slechts mondjesmaat ondersteund. '

GEBOORTE VAN EEN COLLECTIEF

In 1969 zette een kentering in. Op het toenmalige ministerie van CRM
(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) begon men gevoelig te worden
voor die aanhoudende roep om verandering. Het was in september van dat
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jaar - net vóór Aktie Tomaat dus - dar Jan Kassies, directeur van de
Amsterdamse toneelschool, een pas afgestudeerde leerling van de regie-opleiding toevertrouwde dat de minister mogelijk een theaterlaboratorium zou
willen subsidiëren. Die leerling, Jan Joris Lamers, benaderde onmiddellijk
een aantal mensen in zijn omgeving waarvan hij vermoedde dat ze mogelijk
geïnteresseerd zouden zijn. Die mensen - onder anderen Cas Enklaar, Marja
Kok en Helmen Woudenberg van Toneelgroep Centrum - vroeg hij weer of
ze anderen kenden die eventueel ook mee zouden willen doen.2 Het h oeft
nier te verbazen dat die Centrum-leden de naam van Strooker, en daarmee
die van Faber noemden . Srrooker was net bij Centrum uit de repetities weggelopen en het was nog maar drie maanden geleden dat zij en Faber opzien
hadden gebaard met hun Alkestis in het Amsterdamse Un iversiteitstheater.
In oktober namen Lamers en Kok contact op met Strooker en Faber. Omdat
Strooker nergens meer onder contract stond, was haar 'ja' heel gemakkelijk
te geven. Ook Faber zegde toe. Als motief om zich aan het Werkteater te
binden, noemde Strooker later de mogelijkheid die geboden werd om een
nieuwe werkwijze te ontwikkelen.
Behalve Jan Joris Lamers, Cas Enklaar, Marja Kok, Helmen Woudenberg,
Shireen Scrooker en Peter Faber durfden uiteindelijk nog zes andere jonge
acteurs voor het avontuur re kiezen: Yolande Bertsch, Hans Man in 't Veld
(van huis uit geen acteur maar oprichter van de Toneelschuur in Haarlem),
Daria Mohr, Rense Royaards, Gerard Thoolen en Herman Vinck. Jan Joris
Lamers haakte na een jaar af, na een heftige ruzie met Peter Faber. Verder zou
er gedurende de jaren zeventig maar weinig veranderen in de samenstelling
van de groep. De na het vertrek van Lamers opengevallen plek werd in 1972
ingenomen door Joop Admiraal. In 1974 traden Frank Groothof en Olga
Zuiderhoek toe. Peter Faber vertrok in 1977 om zich roe te gaan leggen op
film en soloprogrammás.
Toen duidelijk was wie wel en wie niet meededen, werd er een werknota
opgesteld waarin de plannen stonden uitgewerkt. En terwijl de minister van
CRM - Marga Klompé - en haar ambtenaren zich over deze nota bogen,
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werd op 20 februari 1970 op een notariskantoor in Amsterdam de
Koöp eratieve Vereniging Het Werkteater opgericht. In een informatiebrochure werden de doelen die het Werkteater beoogde duidelijk geformuleerd:
her scheppen van een nieuw samenwerkingsverband, waarin ieders inbreng
en participatie even groot was; het zoeken naar de authenticiteit van de
acteur door onder andere sremtraining, fysieke en mentale training en
improvisaties; en een onderzoek naar de functie van en de relatie tot het
publiek. Een belangrijk aspect van dat laatste punt was zeker ook het bereiken
van publiek dat niet in de reguliere theaters kwam.
Het antwoord van de minister kwam ruim een half jaar later, op 30 juli
1970. Het Werktearer zou voorlopig voor één jaar subsidie ontvangen.
Uitzonderlijk, maar voor her Werkteater van groot belang, was dat er geen
voorwaarden werden gesteld ten aanzien van het aantal re spelen voorstellingen. Men kreeg alle ruimte en alle rijd om te experimenteren zonder de druk
van her-moeren-optreden. Daarmee werd de weg voor vernieuwing daadwerkelijk vrij gemaakt.
Eerste vereiste was nu geschikte huisvesting, een plek waar het Werkrearer
zich kon vestigen. Het duurde even voordat die gevonden was, maar uiteindelijk viel de keuze op een leegstaande, voormalige textielfab riek aan het
Amsterdamse Kattengat. Nadat het pand, grotendeels eigenhandig, was
opgeknapt, kon men vanaf 19 oktober op de eigen plek aan het werk.

DE DRIE DOELSTELLINGEN

Onmiddellijke consequentie van het eerste doel - het creëren van een nieuw
samenwerkingsverband - was dat er binnen het Werkteater geen sprake meer
was van een vaste verdeling van functies. Dus geen directeur, dramaturg, regisseurs, acteurs en technici meer, maar twaalf gelijkwaardige leden die bij toerbeurt alle taken zouden vervullen die voor het functioneren van het collectief
noodzakelijk waren. Om de zoveel tijd maakte iedereen dan ook deel uit van
het driemanschap dat verantwoordelijk was voor de algehele gang van zaken.
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Om elkaar beter te leren kennen, maar ook om vorm te geven aan de tweede
doelstelling - de zoektocht naar ieders authenticiteit - werd er een uitgebreid
trainingsprogramma opgesteld. Het eerste jaarverslag 365 werkdagen van het

Werkteater geeft een overzicht van het grote aantal trainingen waaraan men
zich in dat jaar onderwierp. Iedere dag begon sowieso met een warming-up
en een conditietraining die anderhalf uur duurde. Om de fysieke mogelijkheden van de acteurs verder te vergroten en hen te maken 'tot meer dan zeggers van teksten alleen', werden er daarnaast lessen in karate, acrobatiek en
yoga gevolgd. Ook stonden er sremtraining en zanglessen op het programma.
Behalve fysiek werden de Werkteater-leden ook mentaal getraind. In dit
opzicht waren vooral de groepsgesprekken van belang. Die werden geleid
door een speciaal daarvoor ingehuurde andragoog, die 'ons met oefeningen
en gesrrukrureerde gesprekken trainde in her oplossen of tot klaarheid brengen van onderlinge problemen, meningsverschillen of konflikten'. 3 En dat
was nodig, want het was een alles behalve harmonieus gezelschap, daar aan
het Kattengat. De meningsverschillen konden soms flink oplopen en de sfeer
was zeker in dat eerste jaar af en toe ronduit gespannen. Dat lijkt ook
logisch: iedereen had gerekend voor een onderneming waarvan de uitkomst
ongewis was. Er waren wel doelstellingen geformuleerd, maar het was volstrekt onduidelijk tot wat voor soort theater dat zou moeten leiden.
Niemand wist ook hoe je zo'n hiërarchieloos gezelschap in de praktijk het
best kon laren functioneren. Daarbij waren er ook wat aard en achtergrond
betreft grote verschillen russen de individuele leden.
Naast die fysieke en mentale trainingen werden er dat eerste jaar speloefeningen gedaan en werd er volop geïmproviseerd. Ook daardoor leerde men
'elkaars denk- en verbeeldingswereld' beter kennen, maar het ging hierbij
toch vooral om her aanleren van praktische vaardigheden: hoe kun je direct
reageren op een siruatie die zich voordoet, hoe kun je beelden die in je opkomen zichtbaar en concreet maken, hoe stel je je open voor je gedachtesrromen?4 Ook werd van ieder lid verwacht dar hij of zij ongeveer één keer per
maand een kort, individueel optreden verzorgde voor de andere leden van de
groep. Deze zogenaamde 'concerten' waren een fenomeen waarmee Yolande
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Bertsch in Polen kennis had gemaakt toen ze daar drie maanden bij de Poolse
theaterhervormer Grotowski in de leer was geweest.
Maar er waren in dae eerste jaar ook openbare optredens, of zoals dat bij hee
Werkteater heette: er werden confrontaties mee het publiek gezocht. Niet
alleen om vorm te geven aan de derde doelstelling - onderzoek doen naar de
funktie van en de relatie tot het publiek - maar ook om te voorkomen dat er
'een groepstaal ontwikkeld werd die voor de rest van de samenleving weinig
relevant was' . 5 Een aantal van die confrontaties vond plaats op het Kattengat,
maar het Werkteater was in dat eerste jaar ook buitenshuis te zien, vaak op
uitnodiging. Zo werden er in Paradiso bij popconcerten tekstloze enrre'acts
verzorgd (onder andere als De babies). In het C ongresgebouw in Den Haag
werd opgetreden mee het Residentie Orkest waarbij de Werkteater-leden, op
muziek van Berio, als witgeschminkte clowns een enorme stoel beklommen
en vernielden (Allez-hop). Ook werd er bijvoorbeeld medewerking verleend
aan alternatieve kerkdiensten in de Haarlemse Jacobskerk rond het thema
eenzaamheid en aan twee Vietnam-avonden. D e frequentie van die confro ntaties met het publiek werd in de zomer van 197 l flink opgevoerd, toen in
twee maanden rijd zestig straatcheateraccs werden gedaan, verspreid over hee
hele land.

H ET VERJAARDAGSFEEST

Nadat de minister het Werkteater geld had toegezegd voor nog een onderzoeksjaar, werden er aan het begin van seizoen 197 1- 1972 twee groepsprojecten gestart. Wie zo'n project wilde initiëren en begeleiden, kon een voorstel
indienen. Vijf leden deden dat, waaronder Strooker. Voortbordurend op het
thema droom en werkelijkheid, één van de thema's waarmee in h et eerste
seizoen gewerkt was, wilde zij een project doen naar aanleiding van Het verjaardagsfeest (The Birthday Party) van H arold Pincer. Haar voorstel kreeg verreweg de meeste stemmen. Dat betekende dat ze aan de slag kon. 6
Dat Srrooker graag een project wilde begeleiden hoefc niet ee verbazen. H ee
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was een logisch vervolg op de regiewerkzaamheden die ze vanaf 1967 zo
frequent had verricht. En dat de anderen haar dat blijkbaar gemakkelijk
toevertrouwden, spreekt achteraf eigenlijk ook voor zich: Snooker was niet
alleen vijf rot tien jaar ouder dan bijna alle andere Werkteater-leden (de
enige uitzondering was Herman Vinck), met haar veertien dienstjaren had ze
ook veel meer theaterervaring dan de anderen.
Naar het oordeel van Snooker betekende Het verjaardagsfeest voor het
Werkteater een belangrijke stap voorwaarts. Ze stelde achteraf vast dat er
zowel persoonlijk als war her spel betreft grote vooruitgang was geboekt.
Voor her eerst ervoer ze een collectief optimisme over het samen bestaan, als
groep. En in her spel herkende ze 'een openheid voor elkaar zonder de eigen
authenticiteit en her persoonlijk initiatief te verliezen'. 7
De winst zat hem echter ook in de werkwijze. Snooker slaagde erin om het
improviseren te combineren met gericht blijven werken, zonder steeds zijpaden in te slaan. Daarbij regisseerde ze niet - dat zou nier gepast hebben binnen
het streven naar gedeelde verantwoordelijkheid - maar ze 'stimuleerde'. En
die manier van werken, die ze in aanleg al had gebruikt bij studenten- en
Proloog-producties als Bloedbruiloft en De kneep, bleek zeer goed te passen
bij het Werkteater. De functie werd later als volgt omschreven: '[De stimulator] is niet iemand die zijn specifieke opvatting over een uitgewerkt konsept van een projekt gaat real iseren. Het is vooral iemand die zich receptief
opstelt en het werkproces begeleidt. [Hij] inventariseert de ideeën, geeft op
grond daarvan improvisatie-opdrachten, selekteerr, houdt overzicht, en doet
voorstellen voor de snukcuur en de opbouw van het projekt.' 8 Uiteindelijk
zou een kwart van alle Werkteater-projecten met behulp van een 'stimulator'
tot stand komen. In alle andere gevallen deed de groep het zelf.

Het verjaardagsfeest, of liever gezegd, de bewerking daarvan, werd in december 1971 drie keer (besloten) opgevoerd aan h et Kattengat. Jac Heijer was bij
één van die voorstellingen aanwezig en hij noemde hem 'zo indringend en
verbluffend van vorm en interpretatie dat je van een klein wondertje in het
Nederlands roneel kan spreken'. De voorstelling was weliswaar nier herhaalbaar, zoals een gewone voorstelling, maar in Heijers ogen hadden de
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Werkteater-leden zoveel materiaal in handen, dat ze elke avond variaties op
hetzelfde thema zouden kunnen geven. Ook roemde hij de innerlijke rust en
de overtuiging waarmee de Werkteater-leden opuaden.9

TOESTANDEN

Met Het verjaardagsfeest werd een belofte gedaan, die in de eerste, volwaardige Werkteater-productie volledig werd ingelost. Tegen het eind van dat
tweede seizoen presenteerde de hele groep zich in Toestanden, een reeks scènes rond oude en nieuwe opvattingen binnen de psychiatrie. Het Werkteater
koos daarmee voor een thema dat op dat moment actueel was en een duidelijke maatschappelijke relevantie had. Maar het was ook een thema dat
raakte aan wat de groep zelf bezighield. Zaken als morele chantage, het geven
en nemen van verantwoordelijkheid, het verschijnsel democratisering, het
vrij uitspreken van gevoelens en gedachten, waren ook zaken die 'in onze
koöperatie zo vaak aan de orde komen en zo moeilijk zijn te hanteren'. to
Dit keer was het Marja Kok die de rol van stimulator op zich nam. Na een
oriënterende fase, waarin relevante literatuur gelezen werd en iedereen door
middel van concerten vorm gaf aan zijn persoonlijke betrokkenheid, werd op
basis van gerichte improvisaties een reeks scènes ontwikkeld. Al vrij snel
speelde men die scènes voor publiek. In nagesprekken werd steeds gecheckt
wat wel en wat niet werkte en welke scènes aangepast of geschrapt moesten
worden. Dat proces van improviseren, presenteren en discussiëren leverde
uiteindelijk een verhaallijn op: een meisje wordt vanuit het gezin in een
inrichting geplaatst. De inrichting wordt gedemocratiseerd, waarbij een
beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
van de patiënt. Na enige tijd keert het meisje terug in het gezin, waar alles
bij het oude is gebleven en de frustrerende beginsituatie opnieuw dreigt te
ontstaan. 11
Toen men het land introk om re gaan spelen voor de eigenlijke doelgroep patiënten en personeel in psychiatrische inrichtingen - lagen deze verhaallijn
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plus de begin- en eindsituatie per scène vast. Verder was alles mogelijk. Ook
het commentaar dat patiënten en personeel in de lange, vaak indringende
nagesprekken naar voren brachten, kon dus zonder problemen worden ingepast.
Dat de voorstelling continu in beweging bleef, had echter ook te maken
met het feit dat er in Toestanden geen sprake was van vaste rollen, die aan
bepaalde acteurs waren gekoppeld, maar van functies. Voor iedere scène was
een x-aantal functies nodig, en die functies konden in principe door iedereen,
op eigen wijze, worden ingevuld. En alhoewel het Werkteater bij latere projecten ook met vaste rolverdelingen zou werken, kon daar altijd van worden
afgeweken. 'Niemand wil zich bij ons onmisbaar maken,' schreef Strooker
daarover in NRC van 26 januari 1974. En Rense Royaards meldde in zijn
boek over tien jaar Werkteater trots dat het Werkteater nog nooit een voorstelling had hoeven afgelasten: 'Door onze improviserende manier van werken zijn aanpassingen en rolwisselingen altij d mogelijk. In geval van nood,
ziekte of ongeval en vaak niet eens dat, louter en alleen om het plezier (van
ons), worden techniese medewerkers, stagiaires, familie en verloofdes, meedogenloos her podium opgeduwd.' 12
Wat bij Toestanden verder in het oog sprong was het afZweren van bijna iedere
theatrale versiering. Dat zou maar afleiden van de inhoud, zo redeneerde
men. Daarbij srond h et Werkteater een manier van theatermaken voor die zo
eerlijk en persoonlijk mogelijk was. De spelers droegen bij hun optredens
dus 'straatkleren', de kleren die ze die dag roevallig aan hadden en namen
gen oegen met het meubilair (wat sroelen en een tafel) en het licht dat ter
plekke beschikbaar was. D ecorelementen of rekwisieten die nodig waren,
werden of in de tekst benoemd ('Wat een mooi schilderijtje heeft u daar') of
gemimed ('Zal ik u nog een kopj e thee inschenken').
Het valt moeilijk te achterhalen wat ieders individuele aandeel in Toestanden
nu precies was. Omdat de voorstelling steeds werd aangepast en men moeiteloos functies van elkaar overnam, waren er eigenlijk geen twee avonden
hetzelfde. Daar komt dan ook nog eens bij dat het Werkteater zich nadrukkelijk als collectief presenteerde en dat vond zijn weerslag in de recensies.
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Toestanden werd in de eerste plaats als een groepsproject beschouwd. Behalve

als patiënt en verzorger 'functioneerde' Strooker in ieder geval vaak als
Annie, de tante van het meisje. Achteraf geeft ze aan dat het haar aanvankelijk zwaar viel om op deze manier op het toneel staan: zonder kostuum om
je in te verbergen, zonder rekwisieten die houvast verleenden. Ze moest
opnieuw vechten tegen de angst om op te gaan, alsof ze terug was bij de
Nederlandse Comedie. 13 Nu was het echter niet nodig dat Ramses Shaffy
haar het toneel opduwde; nu was ze zelf vastbesloten om door te bijten . Ze
geloofde heilig in de weg die het Werkteater was ingeslagen.
En terecht, gezien de reacties. Recensenten bewonderden vooral de zeer persoonlijke en diep in de eigen emoties ingrijpende manier van spelen. Wat
daarbij opvalt is dat er, ondanks de zware problematiek, ook enorm veel te
lachen viel. De scène waarin vier actrices het relaas deden van een verpleegster, die na twintig jaar afwezigheid, in haar oude, maar nu gedemocratiseerde
werkkring terugkeerde, bezorgde een verslaggever kramp in de kaken van het
lachen. 14
Toestanden werd onderscheiden met d e Albert van Dalsumprijs voor het
besre Nederlandse stuk van seizoen 197 2-1973 en bleef drie seizoenen op de
speellijst staan. Volgens de boekhouding van het Werkteater haalde het honderddertig voorstellingen (maar er zijn ook bronnen die ruim het dubbele
aantal vermelden). 15 Toen dat steeds maar weer spelen van Toestanden een
belasting werd en de groep aan het eigen succes ten onder dreigde te gaan,
werd besloten om het stuk op film vast te {laten) leggen voor al diegenen die
het nog niet gezien hadden. Dat gebeurde in september 1975. Op dat
moment lagen er nog talloze aanvragen, uit heel het land.

AVONDROOD

Terwijl Strooker nog steeds in Toestanden staat en op h et Kattengat dagelijks aan een nieuw project werkt, beschrijft ze in de rubriek 'Hollands
Dagboek' in de NRC van 26 januari 1974 hoe haar week eruitziet. Ze
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woonc op dac mom ent in Soest, samen mee Pecer Faber en - intussen - drie
kinderen: Devika van cien, Daan van cwee en Jesse die die week zijn eerste
verjaardag vierc. Op zondag wordc, mee veel passen en meren, een rooscer
opgesteld dat hec mogelijk maakt om hec leven thuis en dat op het
Kattengat (en in het land) te combineren. Als hec hele gezin op de ochcend
van Jesse's verjaardag op de grond zit, tussen de cadeautjes, voelt Scrooker
zich ineens gelukkig: ' Die momenten zijn er ook in het werk steeds vaker.
Daarom denk ik ook dat er eigenlijk geen verschil zou moeten bestaan tussen je leven en je werk, omdac, om beide goed ce doen, je toch dezelfde
instelling nodig hebe. Dac is natuurlijk gemakkelij k gezegd voor iemand
die z'n werk erg fijn vindc en van niemand ce horen krijgt zo en zo moet
het, zonder dat je dat zelf zo wilc.' En als ze Jesse rond ziec kruipen en bezig
ziec: 'Zoals die kinderen spelen, zo zouden wij dac ook moeten doen. Daar
komen we wel steeds dichter bij. Geabsorbeerd in wat je doet, zonder bijgedachten.'
Over het nieuwe project waar Strooker op dac moment aan werkte, meldde
hec Werkteaterbulletin drie maanden later hec volgende:

'We werken nu vrijwel dagelijks aan een nieuw projekt met Shireen Strooker
als stimulator.
Het heeft nog steeds geen titel maar het gaat over mensen die in de laatste fase
van hun leven zijn, geen invloed meer hebben op dingen die in de wereld
gebeuren, maar nog vol verlangen zijn en de onaffe momenten uit het verleden herbeleven.

{ ..}
We hebben tot op heden een zestal werkochtendenlavonden gehad, waarbij
aanwezig waren: werkende meisjes, scholieren, bejaardenhelpsters, mensen
van de sociale dienst, enkele ouderen enz.
Per avond spelen we steeds zoveel mogelijk verschillende scènes, geven nieuwe
opdrachten, nemen improvisaties terug en houden voldoende tijd om met de
bezoekers van deze werkavonden te praten. ' 16
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Herman Vinck, Rense Royaards, Gerard Thoolen en Shireen Strooker in Avondrood (1974)
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In een verslag van Marjan Hofland dat werd afgedrukt in Toneel Teatraal
wordt iets duidelijk over de ontstaansgeschiedenis van dit project. 17 Doel was
het maken van een voorstelling die niet op een thema was gebaseerd, maar
die organisch uit de deelnemers - aanvankelijk vijf - voort zou komen.
Iedereen kreeg de opdracht in zichzelf te zoeken naar iets authentieks, iets
waarmee hij de anderen zou verrassen. Op verzoek van Strooker vroegen de
groepsleden zich daarbij niet voortdurend af wát ze aan het maken waren en
waaróm. Deze vrije, associatieve en niet resultaat-gerichte manier van werken,
leverde een aanta l uiterst bizarre acts op: Joop Admiraal prees poep aan in
een horecabedrijf; Daria Mohr pleegde zelfmoord in een opera; Yolande
Bertsch was een nachtclubzangeres in een voetbalbroek met gouden kousen;
Marja Kok entertainde een zaal met veertig graden koorts en legde al haar
moppen uit; vier lijken informeerden het publiek over de gang van zaken bij
crematie. 18
Toen het resultaat aan de andere leden werd vertoond, waren die zeker niet
allemaal enthousiast. De presentatie straalde aan de ene kant een enorme
vrijheid uit en er werden conventies op een vernieuwende manier doorbroken, maar door het gebruik van kostuums en licht oogde het als het soort
toneel dat het Werkteater had afgezworen.
Toch werd besloten om op basis van deze resultaten een project voor de hele
groep te ontwikkelen. Improvisaties maakten gaandeweg duidelijk dat het
ouder worden en vooral het geconfronteerd worden met h et eigen verval iets
was wat iedereen sterk aansprak. Strooker daarover in de Volkskrant. 'We
gaan niet van gegevens uit, maar veel meer van hoe die laatste fase persoonlijk wordt voorgesteld. Iedereen duikt terug in zichzelf, probeert op basis van
eigen ideeën en ervaringen, van gesprekken wellicht met oude mensen uit de
eigen omgeving gestalte te geven aan dat bejaard zijn.' 19 Langzaam werden
de contouren duidelijk van een project dat over mensen in hun laatse levensfase zou moeten gaan; over de machteloosheid en het isolement waar deze
mensen in terechtkomen.
Het eerste wat op deze manier ontstond, waren de personages, met hun eigen
verhalen. Tijdens een presentatie op een nijverheidsschool viel alles op zijn
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plaats. Daar ontstond het idee van een bejaardentehuis waar een bonte
avond werd gehouden. Daarmee creëerde men een kader dat de afzonderlijke
personages bij elkaar bracht. De kostuums en de belichting die bij de eerste
presentatie nog zo dominant waren geweest, werden geschrapt. Alleen het
allernoodzakelijkste bleef over.
Ook nu schreef Jac Heijer een recensie in lyrische bewoordingen. In zijn
ogen was Avondrood volmaakt. Zonder het vormingstheater expliciet te noemen, gaf hij duidelijk aan waarin het Werktheater zich van het vormingstheater onderscheidde: 'Avondrood gaat over oude mensen in een tehuis. Niet
over h et bejaardenprobleem en niet over wantoestanden in tehuizen. De
spelers hebben zich voorgesteld hoe het is als je oud bent. De werkwijze en
de talenten die zij daarbij bij zichzelf hebben ontdekt, staan er borg voor dat
de oude mensen die ze uitbeelden geen clichés zijn. Ze blijven zichzelf en
hun vindingrijke fantasie staat borg voor verrassende wendingen.' 20 Ook
Marjan Hofland constateerde in Toneel Teatraal dat er nauwelijks of geen
afstand was tussen de acteur (de vorm) en zijn rol (de inhoud). 'Er wordt niet
gespeeld, er gebeurt iers.'21
Alleen door voor de rol van een buitenstaander re kiezen, was het voor
Srrooker mogelijk om de functie van stimulator te combineren met het zelf
meespelen. Heijer, die zijn lezers toevertrouwt dat hij de verleiding moet
weerstaan om het stuk scène voor scène na te vertellen, besluit zijn recensie
als volgt: ' Tweemaal stapt de buitenwereld tussen deze stervende mensen.
Eerst de directrice, die een nieuwe bewoner wegwijs maakt, en dan een meisje
van de Mavo, dat een opstel moet maken over bejaarden. In beide gevallen
is het Shireen Strooker, die de spelers van Avondrood zo voortreffelijk in dit
werk stimuleerde. Het zij n twee momenten waarop je als toeschouwer ingepeperd krijgt hoe ver de werelden van de levenden en de stervenden uit
elkaar liggen. Avondrood is een stuk dat op een ontroerende wijze een verbinding tussen beide maakt.' 22
Avondrood werd in 1975 onderscheiden met de Defresn e-prijs en zou nog tot

in seizoen 1976-1977 worden doorgespeeld, ook in Duitsland. In 1981 zou
het, bewerkt voor televisie, door de VARA worden uitgezonden.
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Achteraf constateerde Srrooker tevreden dat, door de gevolgde werkwijze,
iedereen zich inderdaad optimaal vrij had gevoeld en dat er individueel veel
aan diepte gewonnen was. 23 En wat haar persoonlijk betreft: nog datzelfde jaar,
in augustus 1974, liet ze in Het Parool noteren dat leven en werk inderdaad één
geheel waren geworden, maar ook dat het acteren en het acteur-zijn op zich bij
her Werkteater niet meer zo belangrijk waren. 'Her gaar er meer om wat er bij
jezelf en bij het publiek wordt losgemaakt' en 'H et is meer jezelf uitdrukken,
wat kan je van jezelf overbrengen.' 24 En in november, weer in de NRC: 'Mijn
hart gaat niet meer sneller kloppen als ik zelf speel. Ik voel me net zo betrokken als ik anderen van de groep zie spelen. Dat is pas sinds korr.' 25
Dar haar man, Peter Faber, binnen her Werkreater niet bij iedereen even
goed lag en dat conflicten zich vaak rond hem ontlaadden, was het enige dat
haar in deze periode soms dwarszat. Voor haar was Faber uiterst belangrijk.
'Ik vind het leuk om met anderen over Peter te praten. Ik ben trots op hem
en heb vreselijk veel geleerd van zijn manier van spelen. Hij speelt nooit naar
een climax toe, breekt het altijd zelf weer af. Zodat de mensen moeten lachen
in plaats van hem bewonderen. [".) Ik denk dat ook door hem het actrice
zijn van me afgevallen is. Hij keek daar dwars door heen.'26

NIET THUIS

Het samenvallen van werk en leven , het geen -actrice-meer-zijn - zover was
Srrooker na drieën half jaar Werkrearer. Eén jaar later kwam daar nog een
andere dimensie bij. Op het Kattengat werd eind 1975 aan een project
gewerkt dat Niet thuis zou gaan heren , een project over kinderen, die 'om wat
voor reden dan ook in tehuizen of inrichtingen terecht zijn gekomen'. 27
De geboorte van dit project had een aantal maanden eerder plaatsgevonden.
Na een voorstelling van Avondrood raakte Snooker op het Kattengat in
gesprek met twee jonge mannen. Ze bleken in De Amerberg in Amersfoort
te werken, een grote inrichting voor moeilijk opvoedbare en criminele jongens. Srrooker was zeer onder de indruk van de inzet waarmee ze hun werk
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deden en de liefdevolle manier waarop ze erover spraken, ondanks de teleurstellingen die ze regelmatig moesten incasseren . Ze besloot dat ze daar iets
mee moest doen. Samen met Peter Faber, Hans Man in 't Veld en Judith
Hees, een psychologe die ze via het studententoneel had leren kennen en die
ervaring had mer het werk in inrichtingen, vormde ze een 'kluppie'. 'Een goed

ki uppie, een kluppie van tegengestelde mensen, maar allemaal doe-mensen.' 28
Die vier doe-m ensen begonnen niet met lezen van relevante literatuur of met
improvisatie-opdrachten. De eerste stap was het aanschrijven van een groot
aantal tehuizen, van klein tot groot, met de vraag of het Werkteater kon
komen. In zo' n tehuis draaiden de vier dan eerst een dag mee, om vervolgens gelijk aan het eind van de dag een aantal scènes te improviseren en na
te bespreken. Zo kreeg Niet thuis langzamerhand vorm. Er kwam een eerste
scène: twee falikant verschillende reacties op de komst van een kind. Eerst
een kleinbehu isd ouderpaar dat het zoveelste niet geplande kind toch maar
laat komen, meteen gevolgd door een jong stel dat elkaar en de wereld euforisch zijn eersteling aankondigt. Dan volgde een scène waarin een kind russen
twee ruziënde ouders klem kwam te zitten. En zo verder: bezoekjes van de
sociaal werker, uithuisplaatsing, de opvang in een tehuis, de stafvergaderingen
daar en uiteindelijk her afscheidsfeestje, als een pupil mag gaan proberen om
zich alleen in de m aatschappij staande re h ouden. 29
Een belangrijke ervaring voor Strooker was de dag dat ze met de voogd
van een aan tal kinderen meeging naar de jeugdinrichting in Rekken
(Gelderland) . 'Aan het eind van de dag,' vereelt Srrooker:
'stond ik in de gang op hem te wachten en toen kwam er een meisje aan en
ik zag haar bewegen en praten tegen iemand anders, en toen vroeg ik: mag
ik even met jou in een kamertje gaan z itten. Toen heb ik tien minuten, terwijl ik op die man wachtte, in een kamertje gezeten met dat meisje en daar
is een van de rollen ontstaan {"]. Dat is een explosie geweest in dat contact:
dit is het leven, ik snap haar, en ik kan dat spelen. Terwijl ik terugreed met
die voogd, die zijn hele leven al niks anders deed dan jongeren uit tehuizen
begeleiden, zei die: "Hoe kan dat nou? je hebt dingen gezien en gehoord die
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Peter Faber, Sh ireen Strooker, Hans Man in 't Veld en Judith Hees in Niet thuis (1975)
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ik nog nooit gezien ofgehoord heb." Toen zei ik: "Nee, dat komt omdat jouw
vak jouw vak is, mijn vak is het om mijn ogen en oren open te z etten, ai mijn
zintuigen, mijn poriën open te zetten en eruit te halen wat erin zit. " ' 30

In die tien minuten had Strooker ineens een personage ce pakken, in al zijn
dimensies. Dar personage werd Gerrie, een rol die Srrooker na aan her hare
is gaan liggen. Ook omdat ze zich op datzelfde moment van nog iets bewust
werd: dat het enorm veel bevredigender is om namens iemand re spelen, dan
zo virtuoos mogelijk een bepaalde rol te doen. In de kranten zouden de sporen van deze explosie later zijn terug te vinden: 'Shireen Srrooker geeft een
ongewoon fascinerende herkenning aan het figuurtje van een opgewonden
meissie, dar gebrek aan liefde en vertrouwen camoufleert met een geëxalteerde pose,' schreef]an Paul Bresser bijvoorbeeld in de Volkskrant.
Iedere voorstelling - op het Kattengat, in tehuizen, maar ook op CRM, voor
beleidsmedewerkers - werd gevolgd door een nagesprek. Om te voorkomen
dar her gesprek over theater zou gaan of abstract werd, was er voor een opzet
gekozen die even geniaal als simpel was. Na afloop zaten er niet vier acteurs
van her Werktearer klaar om vragen te beantwoorden, maar vier personages,
waaronder Gerrie. D eze formule werkte niet alleen uitnodigend - her kwam
zelfs voor dar toeschouwers uit de zaal naar voren kwamen om de plaats van
de acteurs in re nemen - maar ook ontregelend. De antwoorden logen er nier
om. 'Als aan Gerrie gevraagd wordt over de rol van de begeleiders, zegt ze fel:
''Als je war probeert te zeggen, zie je ze mooi de andere kant opkijken" en
"Ze kenne er niet tege, dat ik her niet meer zie zitte, daarom zijn er ook zo
veel met ziekteverlof" en "weet je wat het is, als je ergens de pest in hebt, dan
neemt je voogd je op zaterdag mee naar een lachfilm en dan denkt-ie dar het
over is".31
Bij de doelgroep maakte de voorstelling dus een heleboel los, maar ook
rhearerrecensenren waren er diep van onder de indruk. Vooral de volstrekt
authentieke en persoonlijke toon trof hen. De verklaring daarvoor zocht
men in de manier van werken. Natuurlijk de gedegen voorbereiding, de
gesprekken die met betrokkenen gevoerd waren, maar ook her feit dar her
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stuk gemaakt was op basis van improvisatie, dat de acteur uit zijn eigen arsenaal moest putten. De acteurs konden iedere rol spelen ('zo speelde Peter
Faber de rol van de moeder') maar de rol die ze speelden kon alleen hij of zij
op die manier spelen ('en het effect van de scène had nauwelijks aangrijpender kunnen zijn'). 32 Daarbij - en ook daardoor - had de voorstelling niets
bedachts ideologisch en ademde hij werkelijke (emotionele) betrokkenheid.
En opnieuw gold dat de voorstelling niet met minder middelen gemaakt had
kunnen worden: geen decor, geen kostuums, geen rekwisieten, geen belichtingsfoefjes. Tenslotte was de voorstelling oergeestig, vooral ook door de
manier waarop de begeleiders getypeerd werden. 33

SUCCESSEN IN HET BUITENLAND

1976 was niet alleen het jaar van Niet thuis, maar ook van Als de dood. Als de
dood werd met behulp van de zo langzamerhand vertrouwde procédés gemaakt door Strooker (stimulator), Bertsch, Enklaar, Man in 't Veld, Thoolen,
Vinck, Zuiderhoek en, als gast, de arts Ivan Wolffers. Samen met Je moet
ermee leven - door de andere helft van de groep - vormde het een tweeluik
over sterven. Het waren allebei succesvolle en spraakmakende producties die
bijna drie jaar lang werden doorgespeeld. En niet alleen in Nederlandse
theaters, ziekenhuizen en opleidingsinstituten, ook het buitenland had het
Werkteater ontdekt en erkende dat hier sprake was van een hele bijzondere
manier van theatermaken. De laatste voorstellingen van Als de dood en je moet
ermee leven werden in Belgrado gespeeld, in h et Engels, als onderdeel van een
internationaal theaterfestival. Wat er zo bijzonder was aan het Werkteater
werd bij die gelegenheid prachtig en heel precies geformuleerd door een
Joegoslavische criticus van het dagblad Politika, Muharem Pervié.
Het Werkteater stond geprogrammeerd na het Squat Theatre, een jong Hongaars/Amerikaans collectief dat ook op zoek was naar een oorspronkelijke,
eigentijdse theatervorm. Bij beide speelde improvisatie een grote rol, maar de
toneeltaal die ze spraken was totaal verschillend:
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'Terwijl Squat wil shockeren, provoceren, opwekken en aktiveren, wil het
Werkteater een eenvoudiger taal gebruiken, vol emotionaliteit en menselijkheid { ..]. Squat doet alles om de aandacht te trekken; het gezelschap uit
Amsterdam { ..} richt zich op de dagelijkse, menselijke problemen, op de mem
die nergens uitzonderlijk ofbijzonder is. { . .} Squat gebruikt aLLerLei gekombineerde media, zoals bijvoorbeeld televisie, het vermengt Leven en kunst. { . .]
Bij Squat is de akteur het minst belangrijk, het Werkteater durft juist aL!e
toneelhulpmiddeLen overboord te zetten en stelt de akteur centraal, de mens
die vertelt en Junktioneert in situaties die sterker zijn dan hij. { ..}
Verzadigd en vermoeid, zoals we zijn vandaag de dag, steeds minder in staat
tot "beleven': slaan film en theater ons nu om de oren met steeds zwaardere
en gekompLiceerdere wapens, en toch, zeiden worden we er door geraakt. Het
Werkteater herstelt ons vermogen om te "beleven''. { ..]De voorstellingen van
deze groep zijn vol van sociaal gevoel en humaniteit in de klassieke betekenis
van het woord. { ..] Ondanks de humor wordt toch het gevoel van sympatie
met die memen, ook met hen die niet altijd gelijk hebben, steeds groter. '34

DE TENTVOORSTELLINGEN, ACTIES EN AD-HOC-PROJECTEN

De projecten die hierboven aan de orde kwamen, behoorden allemaal tor de
zogenaamde winterprojecten, projecten die op het Kattengat ontwikkeld
werden en daar, of bij de betreffende doelgroepen in h uis, werden gespeeld.
Maar her Werkteater had nog een aantal andere gezichten.
Al sinds her eerste jaar van haar bestaan was her gezelschap in de zomermaanden op straat te vinden, op zoek naar het niet-reguliere theaterpubliek.
Bestonden de onaangekondigde optredens aanvankelijk nog uit korte acts op
een uitgerold zeiltje - met onder andere een acrobatieknummer, een journaal
en een sprookje - gaandeweg werden ze uitgebreider. Het zeiltje maakte eerst
plaats voor een uitklapbaar en overdekt podium op een vrachtwagentje en
vervolgens voor een tent. Die tent groeide van tweehonderdvijftig zitplaatsen
(1974) tot uiteindelijk zevenhonderdvijftig zitplaatsen (1978) en bleef een
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aantal dagen achter elkaar op dezelfde plaats staan. 's Middags was er een
lcindervoorscelling, 's avonds waren volwassenen welkom. De belangstelling
was al die jaren erg groot, wellicht ook omdat er geen entree betaald hoefde
re worden.
Nee als de winterprojecten kwamen ook deze zomerprojeccen op basis van
improvisatie tot stand, maar het uitgangspunt was ruimer. De onderwerpen
die erin aan de orde kwamen, waren eigentijds en herkenbaar, maar dienden
zeker geen direct maatschappelijk doel. Om slechts twee voorbeelden te
noemen: Hallo medemens (zomer 1976 en 1977) was een actie van drie
dames uit her Gooi om contact te leggen met mensen die het minder goed
getroffen hadden. Ze hadden dus een aantal outcasts op de thee uitgenodigd
om middels spelletjes en gesprekken nader tot elkaar re komen. In Bosch en
Lucht (1980) werden afwisselend een groep Nederlandse toeristen, georganiseerd op reis naar Spanje, en een groep gehandicapte kinderen een tonele
gevoerd . Het antwoord op de vraag 'wie gedraagt zich nu eigenlijk normaal?'

viel daarbij duidelijk in het voordeel van de kinderen uit.

Deze tencvoorstellingen, door de criticus Hans van den Bergh ooit omschreven als Nederlandse commedia dell'arte, ontaardden steevast in een enorme
ch aos, compleet met (gespeelde) vechtpartijen en politiewagens buiten de
tent, en werden getypeerd door een krankzinnige uitbundigheid. Dat was
wat ze ande rs maakte dan de winterprojecten. De personages waren uitvergroot, direct en extreem, en er werd volop gebruikgemaakt van 'buiken,
pruiken grime, kostuums, akrobatiek, songs, travestie, moppen, muziek,
truuks'. 35 Met wellustig genoegen creëerden de Werkteater-leden een aantal
hoogst opmerkelijke types. Zo was Rense Royaards in Hallo medemens volstrekt onherkenbaar als de zwerver Chadowski. Strooker zelf schitterde in die
voorstelling als Wendela van Asperen, één van de drie kalcineuze dames die
de actie hadden georganiseerd. Zij presenteerde de avond, op onnavolgbare

wijze geassisteerd door Joop Admiraal en Helmen Woudenberg, als haar
vriendinnen Tine en Marlies.
Eén van de hoogtepunten in 'n Zwoele zomeravond (zomer 1978 en 197 9)
was het optreden van de Surinaamse mevrouw Emanuels, een creatie van
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Gerard Thoolen. Zij kwam met alleen honderdtachtig sateetjes bezorgen
maar bleek ook enorm te kunnen zingen en swingen. Op dit avondje
Nederlands amusement, gepresenteerd door een artiestenechtpaar met huwelijksperikelen (Helmen Woudenberg en Marja Kok), trad Snooker zelf op als
de exotische buikdanseres Leila el Bagir en deed ze een fakkelact.
Strooker heeft bij de totstandkoming van de tentvoorstellingen steeds een
belangrijke rol gespeeld. Bij veel ervan staat haar naam als stimulator vermeld, al dan niet samen met die van Marja Kok. Het genre - de verkleedpartijen, de muziek, de uitbundigheid - lag haar, maar het had ook met een
bepaalde instelling te maken: 'De tentvoorstellingen waren altijd echt een
diep dal waar je eerst in za t. Dat begon in maart ongeveer. Dan had je van
alles bedacht, hoe we het zouden gaan doen, en dan werd het eigenlijk steeds
moeilijker. [".] De verschillen werden steeds groter. [" .] Bij mij was het zo,
en later voor Marja en mij en nog één of twee anderen misschien, dat je
ervan uitging: dat moet er zijn. Dus waar lullen we over?' 36
Verwant met de straatheaterprogramma's uit de eerste zomers waren de bijdragen die het Werkteater leverde aan demonstraties en acties. Het ging om
optredens van een minuut of vijfrien door die leden van het gezelschap die
' iets met het onderwerp hadden' en ze werden kort van tevoren in elkaar
gezet. 37 Snooker deed vaak mee. Zij toonde zich onder meer betrokken bij
de oorlog in Vietnam, de houding van Portugal tegenover Angola, de parlementsverkiezingen van 1973, het socialistische experiment van Allende in
Chili, Amnesry International en de acties van de Argentijnse moeders.
Daarnaast maakte het Werkteater ad-hoc-voorstellingen voor onder meer
huisartsen en politie-ambtenaren .
.Andersoortig - omdat er ook met de doelgroep werd geïmproviseerd en
samengewerkt - was het project dat bijvoorbeeld gedaan werd samen met de
ondernemingsraad van de KLM. Doel was het personeel van de KLM inzicht
te verschaffen in de functie van de ondernemingsraad (dit naar aanleiding
van de invoering van een algemene wet op de ondernemingsraden). Vooral de
herinneringen aan de projecten die ze deed met delinquenten, zijn Strooker
dierbaar. Aansluitend op Misdaad uit 1973 werkte ze eerst in haar eentje in
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het huis van bewaring aan het Amsterdamse Kleine-Gartrnanplantsoen.
Later {seizoen 1974- 1975) volgde een project in de Psychiatrische
Observatie Kliniek in Utrecht, het huidige Pieter Baan Centrum, waar ook
Kok, Faber en Groothof bij betrokken waren. Scrooker daarover: 'Het wezenlijke aan toneel vind ik de verandering die je de mensen ziet ondergaan terwijl ze aan een stuk werken en bij delinquenten zie je hetzelfde als bij je collega's. Dichtgeklapte figuren worden opener, mensen die zelfverzekerd
deden, blijken onzeker. Iemand die nauwelijks kan schrijven dicteert, bij de
dood van een medegevangene, een gedicht. De kern, de echte ik, die bloot
komt, het authentieke dat is het wezenlijke. Laat een delinquent z'n eigen
vrouw spelen die hem de vorige dag in de steek heeft gelaten en na afloop
begrijpt hij haar veel beter.' 38
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HET EINDE VAN EEN COLLECTIEF 1978 - 1986

MAR EN SIEN OP KA ITENGAT 10

0

p 16 januari 1978 vroeg Marja Kok aan Strooker of ze even tijd
had. Ze wilde haar wat voorlezen. 'Het bleken notities over twee
vrouwen te zijn, over haar en mij. Alles in mij ging meteen leven

en werken toen ze dat vertelde. We zijn erover gaan praten en na een uurtj e

voelden we eigenlijk dat we een stuk hadden, een reeks scènes uit het leven
van twee vriendinnen, van negen tot negentig.' Ze vroegen Henk Veldkamp,
de technicus, of hij 's avonds wou komen, zonder iets regen de anderen te
zeggen, en of hij een spotje ergens vandaan mee kon nemen, en een rood filter. De andere dag lieten Kok en Strooker het resultaat aan de anderen zien,
als een concert, en die waren onmiddellijk razend enthousiast. Het concert
werd t ot voorstelling gebombardeerd en kort daarop voor het eerst voor
publiek gespeeld. i
Dat enthousiasme van de andere Werkteater-leden lag eigenlijk niet erg voor
de hand, want Mar en Sien op Kattengat 10, zoals de voorstelling ging h eten,
betekende in een aantal opzichten een scherpe breuk met de principes van
het Werkteater. In tegenstelling tot al die andere projecten die op het
Kattengat te zien waren geweest, was Mar en Sien door een technicus uitgelicht. Daarbij droegen Kok en Strooker geen 'straatkleren', maar een hele
reeks jurken en jurkjes. En tenslotte bestond een aantal scènes niet uit tekst,
maar ui t beelden en handelingen, ondersteund door klassieke en populaire
muziek. Zo was er een woordloze scène waarin Mar Sien, net door haar man
verlaten, probeerde op te beuren. Dat mondde uit in samen-eens-lekker-dekamer-opnieuw-in-de-verf-zetten, gevolgd door een gigantische huilbui van
Sien. Pieter Vrij man roemde in Het Parool de scène waarin twee alleenstaande
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vrouwen op een diner-dansanr zich uiteindelijk samen aan een Engelse wals
waagden. 2
Voor Scrooker persoonlijk was Mar en Sien een belangrijke voorstelling.
Ondanks de uitbundige tentvoorstellingen ervoer ze het als een verademing
dat ze na acht jaar strenge kaalheid weer gebruik kon maken van die andere
theatrale middelen , dat ze weer mocht putten uit wat ze vóór 1970 aan
theaterervaring had opgedaan. 3
Voor het Werkteater als collectief had deze voorstelling een belangrijke consequentie. Het was de eerste Werkteater-productie die puur p ersoonlijk was,
die niet aansloo t bij een maatschappelijk thema. Scrooker en Kok speelden
gebeurtenissen, momenten en gevoelens uit hun eigen leven. En dat werd
binnen her Werkreater een trend. D e beroemdste voorstelling die dat opleverde, is waarschijnlijk U bent mijn moeder (1981) door Joop Admiraal, maar
ook Cas Enklaar, Frank en René Groorhof en Herman Vinck maakten, alleen
of in kleine groepjes, autobiografische voorstellingen. Ook wat vormgeving
betreft - gebruik van kostuums, rekwisieten en een geluidsdecor - waren
deze producties verwant aan Mar en Sien.
Een logisch gevolg van die verschuiving van maatschappel ijk relevanr naar
autobiografisch was dar het Werktearer vanaf 1978 ook veel minder voor
specifieke doelgroepen ging spelen. Inrichtingen, gevangenissen, tehuizen en
opleidingsinsti tuten werden ingeruild voor kleine theaterzalen. En omdat er
veel meer in kleinere groepjes gewerkt werd, viel de samenhang binnen het
collectief een beetje weg. Smaakverschillen, die er natuurlijk altijd al geweest
waren, werden nu ineens manifest. Het was niet langer noodzakelijk om een
compromis re vinden waar iedereen mee kon leven .4

CRISIS

In oktober 1980 vonden alle leden van het Werkteater een brief van Marja
Kok in hun postvakje. 'Hoe nu verder?' D at was de vraag die Kok de anderen
voorlegde. Het antwoo rd van Scrooker verried veel. Alhoewel ze nier p essi-
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miscisch was over de toekomst van hec Werkceacer, ademc haar brief coch iecs
van verandering willen, zich willen oncworscelen, afscheid nemen. Strooker
had zich in die cien jaar vaak door de ideeën van Kok laren inspireren en veel
bewondering voor haar gekregen. Mee z'n cweecjes hadden ze heel wac projecten van de grond gerild. Ze voelden elkaar feilloos aan en hadden maar
weinig woorden nodig om toe accie over ce gaan. Als er mee een stimulator
gewerkt werd, was hec meestal óf Kok óf Scrooker die die rol op zich nam.
De anderen waren hen dan ook meer en meer als hec hare van hec Werkteater
gaan beschouwen. Maar toch, schreef Strooker, begon haar bewondering
voor Kok haar soms ce verlammen en ze vond dat ook de anderen de onderlinge afhankelijkheid moesten er- en herkennen. 'Nu gaan we met deze dingen zo duister en ingewikkeld om, dat je niet meer weer wac je aan elkaar
hebe. Daar zou ik zo snel mogelijk een eind aan willen maken, wanc mij remt
hec erg.' 5
Een en ander culmineerde in 1981 in een crisis rond de cencvoorscelling
Bosch en Lucht. D e voorscellingen in circuscheacer Carré, hec slocakkoord van
de zomertournee van 1980, waren zo succesvol geweest, dac besloten werd
hec jaar daarop met Bosch en Lucht een tournee langs Nederlandse schouwburgen ce maken. Cas Enklaar:
'Voor het eerst in ons bestaan waren we terug in die kleedkamers die ons vroeger zo gefrustreerd hadden, en kwamen we gevaarlij"k dichtbij de routine van
vroeger, omdat Bosch en Lucht door perfectionering en herhaling en door de
eisen, die de belichting met zich mee bracht, van lieverlede vastlag als een
"gewone" voorstelling. Toen Marja en ik onze benauwdheid hierover bekenden, besloten we er iets aan te doen en vroegen Shireen, die altijd een dag
tevoren naar de plaats reisde, waar we speelden, om voor te bereiden en te
belichten, of wij die taak van haar over mochten nemen voor een keer. We
togen naar Gent, stripten het toneel van achterdoeken en coulissen en maakten een andere belichting (veel werk- en zaallicht). Marja wilde eigenlijk ook
terug naar improvisatie en grote veranderingen maken in de scènes, maar
toen de andere spelers arriveerden, bleek dat niet aan te spreken. Na afloop
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van de voorstelling was er een bijzonder geladen evaluatie, waarbij ongeveer
de ene helft van de groep zich uitsprak voor Shireen haar "smaak" en de
andere helft voor de onze. [ . .] Shireen wilde toneel blijven maken voor een
zo groot mogelijk publiek en vond dat je zo'n publiek moet helpen met belichting en andere sturende effecten en het niet moet afschrikken met vervreemdende artistiekerigheid. Wij verlangden terug naar de eenvoud en a-theatraliteit van onze beginjaren. ' 6

In februari 1982 werd er een aantal gespreksdagen georganiseerd en in september werd officieel besloten tot een zogenaamd interimjaar, dat iedereen
individueel kon indelen. Ondanks de vele klachten over alleen rondtobben,
was er na dat jaar niemand echt bereid het oude verband weer aan te gaan.
N iemand wilde zij n nieuw verworven zelfstandigheid weer inleveren. Ook de
leden niet die alcijd her nadrukkelijkst hadden geroepen dat ze zonder Kok
of Streaker tot niets in staat waren. 7

l NTERIMJAAR

Al in het voorjaar van 198 1 was Streaker een week in New York geweest,
toen daar de Engelstalige videoversie van Als de dood en je moet ermee leven
(In for Treatment) gepresenteerd werd. Door de reacties had ze het gevoel
gekregen dat ze er misschien iets zou kunnen doen , met studenten of collega's. Na de gebeurtenissen rond Bosch en Lucht ging ze serieuze plannen
maken, aanvankelijk samen met Peter Faber. De relatie mee hem was al sinds
1977, na zij n vertrek uit het Werk tea ter, een kwestie van aan en uit, en
Streaker leefde dan weer wel, dan weer niet met hem samen. Uiteindelijk
vertrok ze zonder hem, maar met de kinderen (plus een oppas). Doel van de
reis was de universi tei t van Berkeley, waar ze met twee groepen studenten
zou gaan werken. Ze was uitgenodigd door Dunbar Ogden, een theaterwetenschapper die in de jaren zeventig onderzoek had verricht naar de werkwijze van h et Werkteater.

79

Shirr:r:n

St r<>o k r:r

In Amerika kreeg Strooker meer duidelijkheid over hoe ze verder wou. Het
werken met studenten daar, buiten het Werkteater om, met mensen die zij
niet kende en die haar niet kenden, gaf haar zelfvertrouwen. Ze werd
gedwongen om duidelijk te zijn in wat ze wilde en leerde om haar autoriteit
te gebruiken als dat nodig was. Waar ze van genoot was het 'vrijmaken van
spelers', het 'aanboren van hun creativiteit, van individuen een eenheid, een
ensemble maken'. 8 En ook: 'Toen [we] in 1983 in Livermore op het asfalt
voor het nucleaire laboratorium [speelden], tussen de politie en de demonstranten, of toen ik in de veteranenkliniek voor alcohol en drugsverslaafden
in Stanford ons toneelstuk Neglect zag, wist ik waarom ik toneel maak. Dat
gevoel wil ik altijd en overal overbrengen.'9
H et werd haar duidelijk dat ze niet meer met de oude groep van het
Werkteater door wilde. Die remde haar, inspireerde haar niet meer. Op 16
november 1983 schreef ze de volgende brief:
'Voor mij is de combinatie Marja

+

mij altijd heel belangrijk geweest. Vaak

had ik haar ideeën - inspiratie nodig om een project door te zetten en verantwoordelijkheid te nemen.
Nu zijn we uit elkaar gegroeid. Marja zou niet meer zo willen werken als ik
en ik niet zoals zij. En natuurlijk is dat goed en gezond na een lange tijd.
Zelfstandigheid - eigen weg zoeken etc.
Weit voor mij het belangrijkst nog steeds is: hoe iets tot stand komt meer dan
wat. Wtint als het hoe goed is wordt dat wat de moeite waard.
Dus een werkwijze die ik bij het WT. geleerd heb en voor mij is dat waar ik
mee verder wil gaan en trouw aan zijn. { ..]
Zoals het er nu uitziet kan ik het alleen realiseren met mensen van buiten
{ ..]. Dat wat essentieel mijn kracht is moet ik nu los van de anderen van het
WT. doen omdat ik anders stil blijfstaan. { ..]
Ik denk dat ik vooral veel te geven heb aan mensen die meer aan het begin
staan.
Dus wat ik zou willen: een groep vormen - daarmee werken op het
Kattengat. '
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Marja Kok toonde zich in een brief aan Strooker onmiddellijk enthousiast,
vooral ook omdat ze zelf had mogen ervaren dat Strookers grote kracht juist
lag in het inspireren en stimuleren van jonge m ensen. 10 Ook de andere leden
stemden er uiteindelijk mee in dat Strooker, binnen het Werkteacer, mee
nieuwe mensen een eigen gezelschap zou beginnen. Per 1 september 1984
splitste ze zich af en vormde ze Werkteacer II. Srrooker en de haren betrokken de bovenruimte van Kattengat 10, dat vanaf dat moment dus twee gezelschappen herbergde. Bij de oprichting bestond Werkteater II uit Shireen
Strooker, Toon Agterberg, Judith Hees, Kenneth Herdigein, Nee! Holst,
Lieneke Ie Roux en Maarten Wansink. Mee een aantal van deze mensen had
Scrooker recent gewerkt op de Amsterdamse Toneelschool, waar ze al sinds
her begin van de jaren zeventig les gaf.

W ERKTEATER

Il:

TERUG NAAR HET REPERTOIRE

Voor een gedeelte liepen de werkzaamheden van Strooker en de haren parallel met de werkzaamheden van het oude Werkteater. In de twee seizoenen dat
Werkteater II zou bestaan, werd er een aantal ad-hoc-projecten gedaan (sommige speciaal voor

tv

of als videoproductie), een programma voor de

Nederlandse Hartstichting bijvoorbeeld, voor de Stichting Blijf van m'n lijf
en voor de Orde van Advocaten. De aanpak was steeds de vertrouwde: men
las zich in in het betreffende onderwerp, ging het veld in om research te doen
en bracht aan de anderen verslag uit. Dan werd er geïmproviseerd en op basis
daarvan werd een programma gemaakt. D e nieuwe Werkteater-leden konden
daarbij de vruchten plukken van Strookers jaren lange ervaring met deze
manier van werken.
Maar Werkteater II profileerde zich vooral door het spelen van repertoire.
Dat was binnen h et Werkceater niet helemaal nieuw, maar het ging hier wel
om een tamelijk recente ontwikkeling waar Scrooker zeker haar bijdrage aan
geleverd had. In her najaar van 1979 had ze de leiding gehad bij het werken
aan Tsjechovs Oom Wanja (Dj adja Vanja). Ook bij die gelegenheid, werkend
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met een bestaande toneeltekst, bleek tot wat voor een uitzonderlijk ensemble h et Werkteater in de loop van de jaren zeventig was ui tgegroeid. Strooker
en de haren wisten van Oom Wa nja een voorstell ing te maken die net zo persoonlijk, vanzelfsprekend en alledaags was, als alle projecten die eraan vooraf waren gegaan .
Daarna had Strooker vaker naar een bestaand stuk gegrep en. Samen met
H ans M an in 't Veld maakte ze bijvoorbeeld Een blijspel?, een voorstelling
op basis van een stuk van Bill Manhoff, en Dikke vingers, naar een eenakter
van Paul Haenen. Op Berkeley, in Amerika, ensceneerde ze Ondine van
Giraudoux, dat haar in 1952 in de Haagse Schouwburg zo betoverd had en
dat ze bij toeval weer was tegengekomen . Ook Werktearer II presenteerde
zich in februari 1985 met een goede, oude bekende van Strooker: Anouilhs
Romeo en jeannette, het stuk dar ze in 196 1 zelf vertaald had en waarin ze
geschitterd had als Jeannette.
Waarom dit stuk? Natuurlijk: het ging nog steeds over de liefde; en het ging
ook over onaangepast gedrag, over verliezers, over ou tcasts, mensen waar het
Werkteater vaak aandacht voor had gevraagd. Maar de keuze voor weer dit
stuk had ook een hele praktische reden , zoals Strooker in een interview uiteenzette. In haar woorden klinkt overigens ook door dat de manier waarop
ze bij h et Werkteater was weggegaan, haar zeker niet onberoerd had gelaten.
'Ik dacht: hoe ontkom ik eraan dat ik [ . .] een heel jaar niet speel? Want als
je stukken van nul afaan wilt op bouwen, is de consequentie dat je niet meespeelt. [ ..] H et lukte door iets belachelijks te doen: een stuk dat ik twintig
jaar geleden zelf speelde. Dezelfde rol.
Het is een fantastisch stuk. Ik heb een enorme affiniteit met de figuur
jeannette. Daar zit veel van mezelf in. Ook een vechter die iedere teleurstelling omzet in een tegendaad. Bij haar zijn dat dan daden die zich tegen
haarzelf keren, vernietigen. ' 11
Wat indertijd voor Oom Wanja had gegolden, gold nu ook voo r Romeo en
jeannette. H et stuk was zo persoonlijk mogelijk gemaakt en dicht naar de
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Shireen Strooker en Kenneth Herdigein in Romeo en ]eannette (l 985)
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nuchtere, herkenbare werkelijkheid toegetrokken. Maar wat destijds bij die
Oom Wanja als vanzelf gebeurde - na tien jaar eigen materiaal genereren moest nu door Srrooker expliciet geformuleerd worden, als een eigen poëtica:
'je hebt voor deze manier van acteren vooral durf nodig. Voor je zover bent
dat je zo'n voorstelling kunt spelen en spontaan open kunt staan voor allerlei
onverwachte gebeurtenissen, moet je ook in totale onzekerheid hebben verkeerd. Bij mijn werkwijze kun je je niet verschuilen achter de tekst, maar
moet je zorgen dat het jouw tekst wordt. Ieder woord moet je persoonlijk
bezit geworden zijn, zodat je je personage ook voor de volle honderd procent
kunt zijn. ' 12
Dat het niet over de hele linie lukte, had natuurlijk te maken met de onervarenheid van de nieuwe Werktearer-leden en met het feit dat Werkteater II
nog geen soepel draaiend ensemble was. Kennerh Herdigein, die de rol van
Frederic speelde, noemde Srrooker in een interview niet altijd even meegaand en tactisch. Hij was vol lof over de manier waarop ze dingen in hem
wist op re roepen, dingen waarvan hij niet eens besefte dar hij ze in zich had.
Intuïtief, noemde hij haar benadering, met één constante: dar alles vanuit
een grote liefde gebeurde. 'Omdat ze van me houdt is ze bereid met me mijn
weg re gaan, maar ze prikkelt me tot af en toe een afslag.' 13
De pers was zeker niet unan iem positief over Romeo en ]eannette. Een recensent die veel waardering voor de voorstell ing had, was · Ruud Gortzak. Hij
sprak in de Volkskrantvan 11 februari 1985 van een mooie en geestige voorstelling met - en ook dat was des Werkreaters - talloze humoristische vondsten.
En zo waren er meer. W ie in ied er geval schitterde was Srrooker zelf. Zij wist
Jeannerre iets strikes eigens mee re geven. 'Een wonder van onnadrukkelijkheid en schij nbaar geïmproviseerde spontaniteit,' schreef Van den Bergh over
haar. 14
Alhoewel er in recensies geen sporen van zijn terug te vinden, had Strooker anders gewerkt dan ze gewend was. Nu ze n iet langer stimulator, maar
weer regisseur was, benaderde ze de voorstelling meer als een compositie en

Sh 1 rcen

Stroo k cr

besteedde ze bijvoorbeeld veel aandacht aan de mise-en-scène. ts Zichtbaar
anders dan bij het oude Werkteater was de vormgeving. Strooker had niet
alleen samenwerking gezocht met een echte decorontwerper - Jago-Bo
Rienks - ook voor de kostuums en her lichtontwerp waren mensen aangetrokken (Maria van der Woude, Hans Westendorp). Daarbij werd de voorstelling begeleid door muziek, gecomponeerd door Bram Vermeulen, sinds
een jaar de nieuwe, vaste levenspartner van Strooker. Vermeulen zou in de
jaren die volgden vaak door Srrooker bij haar producties betrokken worden,
als componist of als decorontwerper.
De persreacries op de tweede voorstelling van Werkreater II - Sombermans
aktie en Wie doet Somberman, naar een novelle van Remco Campert - waren
over het algemeen negatief, maar in februari 1986 bleek dat het ensemble in
één jaar tijd grote vooruitgang had weten re boeken. In die maand was de
première van Ayckbourns Verre vrienden (Absent Friends) en die werd opvallend hoog gewaardeerd. Het stuk van Ayckbourn, tot op dar moment vooral een schrijver voor de vrije sector, werd niet gespeeld als een luchtig niemendalletje, maar als een zwarte komedie. Vriendschap, zo liet de voorstelling zien, was iets flinterduns en wezenlijk geïnteresseerd in een ander was
eigenlijk niemand. Snooker en de haren slaagden erin om duidelijk re maken
war er achter Ayckbourns rappe dialogen aan emoties schuilging. Die emoties werden niet verwoord door types, maar door eigentijdse personages die
tegelijk komisch en meelijwekkend waren. Daarbij was er gezocht naar vervreemdende elementen om af te komen van het geëigende blijspel-acteren:
rare motoriek, voorwerpen die weggelaten waren, telefoons die niet rinkelden maar toch opgenomen werden, spelers die afgingen maar aan de rand
van het toneel stil bleven staan. Hilarisch werkte ook de meterslange, witte
bank. Op die bank namen op een gegeven moment zes vrienden, stijf naast
elkaar geperst, synchroon een kopje thee tot zich . 16
Artistiek gezien had Strooker dus geen reden tot klagen. Her was de situatie op her Kattengat die zorgen baarde. De oude garde van het Werkreater,
aangevuld met een aantal nieuwkomers, en de leden van Werkreater II
groeiden steeds verder uit elkaar. Als kern van her conflict noemde Scrooker
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Werkreater II t.t.v. Wie doet Somberman (1985).
Boven v.l.n.r.: Bram Vermeulen, Shireen Strooker, Edward B. Wahr;
beneden: Hans Man in 'r Veld, Judith Hees, Toon Agterberg, Lieneke Ie Roux,
Maarten Wansink, Kenneth Herdigein.
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de persoonlijke tegenstellingen en vooral ook een toenemend gebrek aan
affiniteit en respect voor elkaars werk. 'Ik schijn het experiment uit de weg
re gaan door bestaand repertoire te spelen. Ik wil de baas spelen. Ik verzamel
gelijkgezinden om me heen. Ik zou een verrader zijn, ik zou een coup willen
plegen,' riep ze emotioneel uit tegenover een verslaggever van de Gooi en
Eemlander. Omdat een nieuw benoemde directeur, Han Vije, ook nog eens
koste wat kost integratie wilde bewerkstelligen, werd de zaak op de spits
gedreven. De sfeer werd zo slecht dat Strooker op koninginnedag 1986
besloot om het Werkreater te verlaten. Nadat ze haar lopende projecten had
afgerond, verdween ze in januari 1987 definitief van Kattengat 10. 17
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OPNIEUW BEGINNEN 1987 - 1992

STICHTING ST ROOKER

0

p het moment dat bekend werd dat Strooker ui t het Werkteater
srapte, kwam er belangstelling vanuit een onverwachte hoek. H ans
Croiset, druk bezig met de formatie van een nieuw groot gezel-

schap dat d e plaats van de H aagse Comedie moest gaan innemen, benaderde
haar. Of ze ervoor voelde om deel uit te kom en make n van d e artisti eke
leiding van dat nieuwe gezelschap. Strooker was gevleid door dat aanzoek

vanuit het 'grote' toneel, maar realiseerde zich op dat moment dat ze het
liefst wilde blijven werken met een eigen ensemble, een kleine hechte groep. 1
Nog geen half jaar later zag het ernaar uit dat dat nieuwe ensemble er zou
komen. In mei presenteerde Strooker zich in de Brakke Grond, sam en met
rwee Vlaamse theatermakers: Luc Perceval en Guy ]oosten. Uitgangspunt in
hun nieuwe gezelschap zouden de acteurs en hun emoties zijn, net als bij het
Werkteater, maar vorm en structuur zouden een belangrijkere rol gaan spelen .
'Je kunt steeds meer weglaten op het toneel,' zei Scrooker daarover. ' Men
pikt de gekste overgangen. [".] Door de videoclip moet het ook allemaal
eenvoudiger, gecomprimeerder, heviger.' 2
Het was geen toeval dat Strooker samenwerking zocht mee rwee Vlaamse
theatermakers. Binnen het N ed erlandse theater waren regisseurs zich vanaf
het midden van de jaren zeventig, in nauwe samenwerking met hun dramaturgen, m eer en meer gaan oriënteren op het Duitse theater. Dat resulteerde
in een kritische, maar vooral ook intelleccualiscische benadering van klassiek
repertoire. De uitkomst was - maar al te vaak - een soort theater dat zichzelf
op ironische wijze onderuit haalde, waarin de personages niet meer serieus
werden genomen . Zowel dac intellectualisme als die ironie waren Strooker
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een doorn in het oog. 3 En het waren juist de jonge Vlamingen die daar midden jaren tachtig, op hun tournees door Nederland, een veel directer en
emotioneler soort theater tegenover stelden.
Nadat een verzoek om subsidie twee keer was afgewezen, stierf het initiatief
in de zomer van 1987 een vroege dood. Luc Perceval en Guy }oosten, die in
België wel subsidie kregen, kozen voor hun Blauwe Maandag Compagnie.
Strooker gooide het roer om en richtte een eigen stichting op: Stichting
Srrooker. Ze werd daarb ij gesteund door een bestuur waarin illustere namen
zitting hadden: Hanneke Groenteman, Adriaan van Dis, Hans Man in 't Veld,
Max Wagener, Pim Wallis de Vries en verder nog Hanneke van Son, Ernst
Veen en Berend Jan Langenberg.
De eerste productie van Stichting Srrooker zou uiteindelijk in maart 1988 in
première gaan. Het werd Ondine, dat 'volwassen sprookje' van de Franse
schrijver Giraudoux. Omdat de Raad voor de Kunst ook voor dit project
geen subsidie had willen toekennen, was Strooker gedwongen om de voorstelling te laten voorfinancieren. Dat lukte alleen door medewerking van de
VARA, die later ook een televisieversie zou uitzenden, en een aantal theaters
die de voorstelling al geboekt hadden. De acteurs waren bereid om samen
met Strooker de gok te wagen, zonder garanties vooraf.
Ondine vertelt het verhaal van een waternimf, Ondine, die zo verliefd is op
een prins dat ze besluit om mens te worden. Omdat zij er geen idee van heeft
hoe men in de mensenwereld met elkaar en met gevoelens omgaat, en maar
niet wil inzien dat volledige trouw en compromisloze toewijding daar niet
bestaan, loopt het slecht af. De prins kiest uiteindelijk voor een gewone
prinses en sterft. Ondine wordt teruggehaald uit de koude en kale wereld.
Haar oom, de koning van d e zee, doet haar het aardse leven vergeten.
Alhoewel Strooker in een interview opnieuw 'de liefde' als belangrijkste
thema noemde, spelen er toch ook duidelijk een aantal andere aspecten mee.
In een rondschrijven, waarin de productie werd aangekondigd, wordt de
nadruk gelegd op ' het pijnlijk bewustzijn va n de voorbijgaande aard van
het menselijk geluk, van de gemiste kansen en het gebrek aan inzicht' in
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Dorijn Curvers en Mark Rietman in Ondine (1 988)
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Giraudouxs oeuvre. Dat Strooker onder invloed van schokkende journaalbeelden het eind nog grimmiger maakte dan het bij Giraudoux al was, zegt
ook iets over haar gemoedstoestand op dat moment. 4
In de week dat Ondine in première ging, verzorgde Strooker opnieuw de
rubriek 'Hollands Dagboek' in de NRC, veertien jaar na de eerste keer. Het
werd ook de week dat ze te horen kreeg dat haar verzoek om subsidie voor
seizoen 1988-1989 was afgewezen.

'Alles zakt uit me weg, tranen stromen, ik kan geen woord uitbrengen. Ik
begrijp het niet. Onrechtvaardig, onzuiver en gemeen. Zelf heb ik jaren in
de raad gezeten. Ik weet, dat het godsgruwelijk moeilijk is te oordelen en te
beslissen, die wel en die niet. Maar dit klopt niet. Roep ik zoveel weerstanden op? Maak ik zulk lelijk toneel? Het voelt als het einde. Nog zo'n klus als
Ondine, zonder een cent subsidie, mensen die zich voor niks kapot werken.
6 weken repeteren zonder dat je weet of het doorgaat. Ik kan niet meer. Het
mergelt me uit.
Het oude kinderlijke gevoel: wie neemt het voor me op! Openlijk!!! Hou hier
meteen mee op. Doe gewoon, dat zei mijn vader altijd tegen mijn moeder.
Hij 1 meter 93 en Hollands en zij 1 meter 55 en Indiaas. En dan vroeg mijn
moeder, wat is gewoon? jouw gewoon of mijn gewoon?' 5
Een paar weken later bevindt Strooker zich op Curaçao. Daar wordt de aangepaste versie gespeeld van Onder de leden, het programma over aids dat ze
in oktober 1986 samen met Hans Man in 't Veld gemaakt had. De reacties
daar, het commentaar en de complimenten geven haar weer moed . Ze realiseert zich opeens weer ten volle welk toneel zij voorstaat: namens iemand
anders spelen. Maar belangrijker nu ook: theater voor alle mensen, theater
zoals ze dat in Berkeley had gemaakt, herkenbaar theater. En zonder t ijd re
verliezen schrijft ze nog diezelfde nacht een lange, persoo nlijke brief gericht
aan de minister van Cultuur van dat moment: Elco Brinkman. Dat appèl zou
het beoogde effect h ebben. In 1989 werd haar voor drie jaar subsidie toegezegd. Het bedrag was toereikend voor één of twee producties per seizoen.
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Aan de heer E. Brinkman,

Mini ster voor WVC
Rijswijk

eura,no, 26 maart 1988
Beer geachte heer Brinlanan,
Ruim 8000 kilometer van huis, 9 voorstellingen in 5 dagen. Nu dringt het

tot mij door dat ik u een brief moet schrijven. Zaterdag was de laatste
voorstelling in de serie hier' op Curaçao •• We speelden er toen nog een
achteraan vanwege de enorme belangstelling. Een zinvol bezoek was dit.
We speelden een nieuwe, aan Cura,ao aangepaste versie van het stuk over
Aids, ' Onder de Leden' , gecombineerd met scenes uit de door mij gemaakte
en

~eregisseerde

voorstelling over hetzelfde onderwap

1

Ier Geschloss1me

Garten 1 (november 1987, nisseldorf}, plus enkele nieuwe scenes, specifiek
aangepast aan de Cura,aose situatie .
Iemand hier zei, na het zien van de voorstelllng1 11wat ben jij een goeie
ambassadrice van jouw land!" Heel trots voelde ik me, maar tegelijk teneergeslagen . Ckndat ik het idee h eb dat diegenen die op mijn gebied de beslissingen nemen, daar geen boodscha;> aan h ebben. Vandaar deze brief aan u.
Het soort toneel waarvoor ik ata, is zeldaaM1. ?Bar ben ik ondenussen
werkelijk achter gekomen. Juist hier, aut. onel"t'aren publiek, blijkt dat
herkenning leidt tot gelootwaardigheid. Ooi< wanne..- je h et over zaken hebt
vaar niet over gesproken vordt, zoalo hier bijvoorbeeld homooexual1te1t,
dr.igs poobl"11athk

ut>

Ud"

Gebruik makend van alle middelen die het theater biedt Mensen aan te
spreken op herkenbare gevoelens en op die wijze ze aan het denken te zetten
over hun eigen situatie; dat kan konkreet Aide zijn, maar evengoed veel
abstracter de liefde, zoals in de voa:stelling ' Ondine', die op dit m0<nent
in Nederland te zien is.

A•n k: Ml doro & Curicl's B.i.nk N.V. JCCl. nr 194135.6
l<1tHI»\ ,u1t mo..lni1, nnl ~' 11ll l•.1th111wn •

i .i liuu 1 ~l'r"\ 1, l

•

l'oul ,.nhl 111,11111.11 ' ,11,t•I• 11• 1• vr.111, ;

( JUl)\.11 ~ ,\. I O Ulll :.4. t\ ll~

92

'°' '" · · J<t,1 .1111 JUI

Shi r c.en

S1roo k er

In de periode 1989-1995 zou Strooker zo'n vijftien stukken regisseren.
Kleinschalige producties, om te beginnen, binnen haar eigen Stichting
Strooker, al d an niet in samenwerking met een co-producent. Een productie
als Onder de Leden, mee een directe maatschappelijke relevantie en gemaakt
op basis van improvisaties, zat daar overigens niet meer bij. Maar het zijn
vooral Snookers gascregies die in her oog sprin gen. Ze rekende voor een
aantal grote producties bij Her Nationale Toneel en bij Joop van den Ende.
Aan zelf spelen kwam Scrooker nog maar nauwelijks toe. Slechts twee keer
was ze in deze periode op de speelvloer te bewonderen.

TERUG BIJ H ET GROTE lDNEEL

In haar brief aan Brinkman had Scrooker al aan haar contacten met Her
Nationale Toneel gerefereerd, het nieuwe gezelschap van Hans Croiset d at de
statige Haagse schouwburg zou gaan bespelen. Het aanbod om zitting te
nemen in de artistieke leiding van her gezelschap had Strooker afgeslagen,
maar ze was wel akkoord gegaan met Croisers voorstel om twee regies te
komen doen. Met de twee stukken die Croisec voorstelde, stemde ze graag
in: Euripides' Alkestis, opnieuw een oude liefde dus, en Shirley Valentine, een
monoloog van Willy Russell, waarin ze Anne-Wil Blankers zou regisseren.
Omdat het nieuwe gezelschap uit verschillende bloedgroepen bestond - van
ex-leden van de Haagse Comedie tot en met net-afgestudeerden van de
Maastrichtse toneelschool - stond er vóór het begin van het eerste seizoen
een aantal workshops gepland, om elkaar beter te leren kennen. Dat Strooker
gevraagd werd ook een aantal van die workshops voor haar rekening te
nemen, was niet meer dan logisch. Zij wist als geen ander wat er allemaal bij
kwam kijken om van een heterogene groep een ensemble te maken en ze had
natuurlijk jarenlang ervaring opgedaan met het werken vanui t improvisatieopdrachten.
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ÜOG VOOR DE VORM: ALKESTIS

Twee maanden later kwam ze bij hec gezelschap terug om te gaan werken aan

Alkestis. Strooker had vooraf twee voorwaarden gesteld: ze wilde zelf een
aantal acteurs meenemen - onder andere twee jonge acteurs waar ze op de
toneelschool mee had samengewerkt - en ze wilde de eerste twee weken
repeteren zonder dat er een rolverdeling lag. Weet je het zeker, had Croiset
nog wel even gevraagd, maar hij was akkoord gegaan. In die eerste week werd
het hele stuk doorgenomen. Van de proloog, waarin Apollo en de Dood duidelijk maken dat koning Admetus kan blijven leven omdat zijn vrouw
Alkestis bereid is in zijn plaats te sterven, tot en met de slotscène waarin de
held Herakles de door hem uic de dood teruggehaalde Alkestis weer aflevert
bij haar man . De acteurs kregen allemaal een aantal pagina's toebedeeld die,
al improviserend, gespeeld moesten worden . Sommigen hadden tien minuten voorbereidingstijd, anderen een hele avond; sommigen zetten alleen een
zonnebril op, anderen plunderden de complete kostuum- en rekwisietenafdeling.6 D at leverde heel wat invalshoeken op, maar belangrijk was vooral
het spelplezier dac op deze manier gegenereerd werd. De recensies maken
duidelijk dat dat ook in de uiteindelijke voorstelling zichtbaar was. Van den
Bergh had het in Het Parool over een vrolijke, gedreven geacteerde toneelavond; en Oomens schreef in het Algemeen Dagblad dat de voorstelling barstte van het leven en uitdagend spelplezier. 7
Voor het eers t in haar carrière als regisseur had Strooker een enorm team toe
haar beschikking. En in samenwerking mee de vertaler en de vormgever,
maar ook mee de dramaturgen, de schminkafdeling en de omvangrijke technische staf van Het Nationale Toneel, slaagde ze erin om van die klassieke
Griekse tragedie een levende, eigentijdse voorstelling te maken.
Strooker zelf had twee hele concrete ingangen tot het stuk. De eerste was een
bezoek dac ze ooit met haar gezin had gebracht, op een bloedhete middag,
aan het amfitheater onder aan de Akropolis. Daar zag ze de monumentale,
verweerde zetels waarop vooraanstaande burgers plaats hadden genomen en
het verbrokkelde stenen podium, de plek waar vroeger de acteurs hadden
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Patty Pontier en Gijs Scholten van Aschat in Alkestis (1988)
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gestaan. Een gids wees haar op de gootjes die er liepen. Die hadden de hooggeplaatsten in staat gesteld om een plas te doen, zonder dat ze hun plaats
hoefden te verlaten. En hij bracht haar bij het hekje, waarachter de slaven
vroeger hadden moeten staan.
Maar Strooker zag ook alle toeristen die er rondliepen en de geïmproviseerde
h ekjes en rood-witte !ineen die hen weg moesten houden van kwetsbare of
gevaarlijke plekken. Die twee dingen samen: details die het verleden zo
dichtbij brachten in een omgeving van eigentijds toerisme, dat werd voor
Strooker h et beeld van de klassieke tragedie. 8 Het decorontwerp waar JagoBo Rienks, in nauw overleg met Strooker, uiteindelijk op uitkwam, liet dan
ook precies dit zien: de overblijfselen van een antiek, Grieks theater, inclusief de zetels en de plasgoten, met hier en daar de sporen van recent bezoek.
Strookers tweede ingang tot het stuk was 'ramptoerisme', een verschijnsel
waar Nederland voor het eerst mee geconfronteerd werd ten tij de van de zaak
Heijn. Al d ie mensen die naar de plek togen waar het lichaam van de ontvoerde en vermoorde Gerrit Jan Heijn gevonden was: boterhammetje mee,
bloemen neerleggen, daar een tijdje blijven kijken, huilen. D at werd de rol
die het koor in Alkestis kreeg toebedeeld. De koo rleden zagen eruit als toeristen, compleet met plastic draagtasjes en fototoestellen, en kwamen achter
het deco r langs omhoog klauteren, alsof ze hun cruise even onderbroken
hadden voor een excursie. Toen duidelijk werd wat er speelde, dat Alkestis
zou sterven opdat haar man kon blijven leven, wilden ze niet meer weg. Wat
hen daar hield was een mengeling van sensatiezucht en oprecht medeleven,
zoals lezers van roddelbladen of kijkers naar een tal kshow op televisie. 9
D e manier waarop de hoofdrollen waren ingevuld, sloot hier naadloos op
aan. Als het koor uit de lezers van roddelbladen of uit televisiekijkers besto nd, dan waren Admetus (Gijs Scholten van Ascha t) en Alkestis
CTacquel ine Blom) een koninklijk paar van deze tijd, zij een med iabewuste,
gladde Lady D iana, hij een verward soort prins C laus. Ook de Herakles, van
Adriaan Olree, gedroeg zich als een modern idool dat bereidwillig voor de
men igte poseerde.
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Zeker nadat de vertaler, Gerard Koolschijn, had uitgelegd dat zang en zingzeggen elkaar in de tragedies waarschijnlijk hadden afgewisseld en dat
Euripides de enige was wiens liedjes de mensen 's avo nds, op weg naar huis,
in hun bootjes nog na konden zingen, lag het voor de hand dat muziek in
deze voorstelling een dominante rol zou spelen. Strooker vroeg Vermeulen
om a-capella-muziek bij her stuk te componeren. Bepaalde scènes liet ze de
protagonisten zingend spelen, maar vooral het koor had een belangrijk,
muzikaal aandeel. Het gaf niet een afstandelijk gesp roken commentaar op de
gebeurtenissen, maa r leefde - half zingend, half sprekend - ineens mee. Op
de emotionele hoogtepunten barstte het in een gospelachtig gezang uit waarbij twee 'echte' zangers - een blinde ziener en een troostende, met ea u de
cologne redderende dame in mantelpak - het voortouw namen.
Verder viel het enorme aantal visuele vondsten en grappen op. Een tot beeld
omgeschminkte Apollo die tot leven werd gewekt door een vogelpoepje dar
precies op zijn hoofd viel; een plastic bekertj e dat in een van d e oude zetels
was achtergebleven ; een gammele rolstoel waar de oude vader van Admetus
in werd rondgereden; d e tran sformatie van de rappende Herakles in een
groene hulk, naar de gelij knamige televisieserie, op her moment dat duidelijk werd dat Alkestis naar de onderwereld was afgedaald. 10
De voorstelling kreeg wisselende kritieken. De koppen varieerden van 'veel
vondsten geen visie' tor 'prachtige parodie op de roddelbladen' .11 Maar velen
wisten te waarderen wat Strooker hier geprobeerd had, al was het alleen maar
omda t het nieuwe gezelschap al het Haagse stof leek te hebben afgeschud.
Naar het oordeel van Hans van den Bergh waren het vooral de meest geroutineerde spelers die iets fascinerends lieten zien. Hij veronderstelde dat
Strooker wellicht iets te veel vertrouwd had op het individuele vermogen van
de spelers om hun figuren zelf met leven te vullen. Guus Vleugel prees de
rake spelregie. Max Arian roemde Srrookers nier-brave, persoonlijke benadering, waardoor het stuk diepte kreeg, en perspectief. 12
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T ONEEL VOOR EEN GROOT PUBLIEK: SHIRLEY VALENTINE

Zo gecompliceerd en cheacraal als de productie van Alkestis was, zo eenvoudig en ingetogen was de kleine-zaalproduccie Shirley Valentine die Scrooker
lacer dac seizoen mee Anne-Wil Blankers maakce. De monoloog van Willy
Russell was vertaald door Ger Thijs, maar werd door Scrooker en Blankers
op hun beurt zin voor zin overgezet naar her kernachtige Rotterdams uit
Blankers' jeugdjaren. Achtervoegingen als 'niet dan' en herhalingen als 'ik
zeg... zeg ik' werden daarbij niet vergeten. Daarmee kwam voor Blankers de
hele sfeer van die tijd weer terug en kon ze, in een door haar als zeer intens
ervaren repetitieperiode, de rol beetje bij beetje vanuit haar eigen wortels
opbouwen. ' Ik heb nog nooit een rol gehad die me zozeer in m' n vezels is
gaan zitten als deze,' zei ze dan ook in een interview naar aanleiding van de
honderdste voorstelling. 13
D ar getal honderd geeft al aan dat Shirley Valentine een succesvolle voorstelling was. Aanvankelijk was gerekend op dertig à vijfendertig voorscellingen
in de kleine zaal, maar al snel werd besloten de reeks te verlengen en de
voorstelling over te zetten naar de grote zaal. D aarbij werd er scherp op gelet
dat de intimiteit en de band met het publiek intact bleven.
Het succes zat hem in de vanzelfsprekendheid waarmee Anne-Wil Blankers
haar Shirley wist te spelen en de grote herkenbaarheid van de onderwerpen
die aan d e orde kwamen: haar rwee kinderen die her huis al uit waren, seks,
buurvrouwen, haar jeugd, haar dromen, en, door alles heen, her liefdeloze,
apathische leven dat ze samen met haar man Bere leidde. H et deco r (Bram
Vermeulen) deed de rest: een zeer realistisch uitgevoerde flargalerij, die na de
pauze als bij coverslag veranderde in een terras met uitzicht op de
Middellandse Zee. Blankers, Snooker en Vermeulen slaagden erin om her
publiek cor onvoorwaardelijk meeleven te bewegen . Blankers ontving stapels
brieven, waarin mensen hun hele hebben en houwen op tafel legden. Maar
ze kon het ook zien omdac ze zich steeds rechtstreeks tot de zaal richtte: ' De
mensen leven waanzinnig mee. Ik kijk steeds de zaal in, dus ik zie het allemaal gebeuren: mannen die afkeurend fronsen; vrouwen die zuinig kijken als
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er onderwerpen behandeld worden waar ze thuis niet zo gemakkelijk over
praten. Dan zie je ze denken: oh jé, wat zal Karel hiervan vinden. En anderen
trekken weer zo'n gezicht van: breek me de bek niet open. Het is werkelijk
enig wat dit allemaal losmaakt. Enig en ontroerend.' 14 Ook Strooker genoot
er enorm van als mensen na afloop op haar afstapten om te vertellen wat de
voorstelling hen persoonlijk had gedaan. 'Emotioneel snoepen' was de term
die ze daar ooit voor reserveerde. 15
Uiteindelijk zou Shirley Vafentine honderdzeventig keer gespeeld worden theater voor heel veel men sen dus. Scrooker ervoer het als een overwinning
dat het stuk, na eindeloos onderhandelen over de rechten en over geld, uiteindelijk ook verfilmd kon worden. In 1997 werd het door de NCRV uitgezonden en bereikte het een nog groter publiek.

NOG EEN KEER EEN HOOFDROL:

DE

VORTEX

Zowel A fkestis (voor de vorm) als Shirley Vafentine (optimaal laten fun ctioneren van een rop-actrice in een stuk dat voor een groot publiek herkenbaar
was) kregen twee seizoenen later een vervolg. In de zomer van 1991 creëerde
Strooker voor zichzelf de gelegenheid om onbeperkt en onbelemmerd voor
de vorm te kunnen kiezen. W il van de Meer, een van haar meedenkers - een
groep mensen die ze in Stichting Scrooker om zich heen had verzameld - had
in Londen een stuk van Noë! Coward gezien en onmiddellijk gedachc: dat
moet Shireen spelen. 16
Hee stuk, De vortex (The Vortex), dat ze ook zelf regisseerde, speelt in de
Engelse upper class in de jaren twintig. Een omgeving waarin geld een vanzelfsprekendheid is en succes alleen mogelijk als je mooi bent, jong en
spitsvondig. Mooi en spitsvondig is het centrale personage, Florence
Lancaster, nog steeds, maar de jaren gaan voor haar cellen. N u ze tegen de
vijftig loopt, wordt her steeds moeilijker om de angst en wanhoop op een
afstand te houden: de angst om er straks niet meer bij te horen en de wanhoop over de gapende leegte die dan op zal doemen. 17
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Toen Srrooker in een workshop de slotscène speelde - een confrontatie
waarin Florences zoon zijn moeder dwingt de egoïstische leegheid van haar
bestaan onder ogen te zien - was ze verkocht. 'Het raakte me diep, ook
omdat ik zoons van achttien en negentien heb. En omdat het leven een
beetje in elkaar zit zoals in dit stuk. Het stuk kwam op een moment dat het
me heel erg inspireerde en ik kan alleen iets doen als ik heel erg geïnspireerd
word. Door het stuk, door de mensen of de gebeurtenis op zich.' 18
Maar er moet, behalve die slotscène, meer geweest zijn wat Strooker raakte
in dit stuk. Het is opvallend in hoeveel opzichten Florence Lancaster voldoet
aan de beschrijving die Srrooker in 1984 van Jeannette gaf: hunkering naar
bewondering en vleierij, het gebrek aan zelfvertrouwen in liefdessituaties, het
gevoel dat ze niet deugt, de wanhoop, het ongevoelig overkomen als ze juist
op haar allergevoeligst is. 19
Ook omdat de personages in het stuk zo op uiterlijke schijn gefixeerd
waren, werden kosten noch moeite gespaard om in decor en kostuums de
schittering van de jaren twintig te doen herleven. Strooker zocht samenwerking met Yan Tax, die 'oogstrelende' kostuums ontwierp, en met Ben van Os
en Jan Roelfs, twee vormgevers die hun spo ren vooral hadden verdiend als
art-directors bij verschillende speelfilms. Van Os en Roelfs tekenden niet
alleen voor de decors. Gesteund door sponsors creëerden zij in het hele
Nieuwe de la Mar - waar het stuk in de nazomer van 1991 een kleine vier
weken achter elkaar te zien was - de sfeer van een Londens West-End theater
midden jaren twintig. In de pauze werden er liedjes van Noë! Coward gezongen en het huispersoneel in het stuk bemande ook de foyers van het Nieuwe
de la Mar. 20

WERKEN MET MARY DRESSELHUYS EN JOHNNY KRAAYKAMP:
HOOG TIJD

D e Vortex was alleen die paar weken in h et Nieuwe de la Mar te zien en kon

dus maar door een beperkt aantal coeschouwers worden bijgewoond. Bij
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Mary Dresselhuys en Johnny Kraaykamp in Hoog tijd (1991)
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Srrookers volgende project lag dat duidelijk anders. Van begin af aan was duidelijk dat het de bedoeling was om juist een hele grote groep toeschouwers naar
her theater te lokken. H et ging om een productie bij Joop van den Ende, een
productie in de ongesubsidieerde, vrije sector dus. En er zouden twee acteurs
in spelen, die op dat moment al lang tot de grote sterren van her Nederlands
theater gerekend werden: Mary Dresselhuys en Johnny Kraaykamp.
Het stuk waarin Dresselhuys en Kraaykamp moesten gaan schitteren, was
Hoog tijd (About time) van de Amerikaanse schrijver Tom Cole. Dresselhuys

was het zelf op het spoor gekomen en ermee naar Joop van den Ende gegaan.
Toen hij er wel brood in zag, suggereerde ze hem om Strooker voor de regie
re vragen. Ze had Verre vrienden gezien en was daar zeer over te spreken
geweest. 2 1 En natuurlijk kon ze Van den Ende wijzen op Strookers succesvolle regie van Shirley Valentine.
H et stuk, waarin een hoogbejaard echtpaar gedurende een dag gevolgd
wordt, was in ieder geval dwars genoeg om Strookers belangstelling te wekken. H er was niet zomaar een makkelijk-weg-re-spelen komedie waarin twee
steracteurs op leeftijd op vertedering konden mikken. Daarvoor zaten er te
veel h eikele onderwerpen in (vergeetach tigheid, verveling, isolement, seks).
En ook te veel korzelige grappen, kribbigheid en angst. 22 En daarvoor ging
het ook te veel over de dood, een onderwerp dat Strooker terugblikkend
ineens als een constante in haar regies onderkende. 'Niets wat niet over de
dood gaat. Toneelspelen en regisseren - ik doe het niet om het succes. H et is
misschien telkens weer een levensteken. Voor mijn zoons, mijn dochter, mijn
hond, voor die hele troep - dat is wat mij gaande houdt.' 23
Het eerste gesprek dat Snooker met Dresselhuys en Kraaykamp voerde, gaf
haar voldoende aanknopingspunten. Ze was onder de indruk van de manier
waarop deze twee ouwe rotten 'gaande bleven'. Dresselhuys was net voor
Poster Parents naar een ontwikkelingsland gereisd . Kraaykamp kwam net
terug uit Alaska waar hij op zalm was wezen vissen. De liefdevolle manier
waarop ze hierover vertelden, ontroerde Srrooker. 'Regisseren heeft alles te
maken met liefde, met aanvoelen, met weren wat de ander bezig houdt, war
er in hem zit.' 24
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Het werken aan Hoog tijd verliep heel anders dan het werken aan Shirley
Valentine. De tekst was, in Srrookers ogen, gaaf. Hier en daar kon het wat
strakker maar eigenlijk hoefde er vanuit de tekst 'alleen' maar een gave miseen-scène gevonden te worden. In een interview in het programmaboek vergeleek Dresselhuys Srrookers werkwijze met die van Cees Laseur. De voorstellingen die Laseur in de jaren vijftig voor de Haagsche Comedie maakte,
regisseerde hij ook uit de hand, zonder dat alles al vast lag, meer zoekend, op
intuïtie en voortbordurend op wat hij op de repetities zag. En kijken, observeren kon Strooker sinds het Werktearer als geen ander. Dat was iets wat ze
als één van haar sterke punten beschouwde. 25
Dresselhuys en Kraaykamp waren vol lof over de manier waarop Srrooker
werkte. Idealistisch, geïnspireerd en liefdevol noemden ze die. Dat neemt
niet weg dat ze het ook spannend vonden, en moeilijk. Dresselhuys: 'H et is
eng om anders te spelen dan je ooit hebt gedaan. Shireen zegt bijvoorbeeld:
"dit moet je tegen de tekst inspelen" en dan denk ik: "Wat zou ze daar toch
mee bedoelen?" En daar komen we nu achter.' En Kraaykamp: 'Het is wel
eens link, je moet durven.' 26 Het wordt nier helemaal duidelijk wat ze bedoelen, maar het zal waarschijnlijk ook te maken hebben met de stilering en
eenvoud die Strooker nastreefde. Hoe verstilder de voorstelling was, hoe
meer het publiek geconfronteerd zou worden met het leven dat deze mensen
achter zich hadden. Daarom verving ze de orgelmuziek die Cole voorschreef
bij de changementen ook door de ijle pianoklanken van Satie. 27
De brieven en losse aantekeningen waar Strooker Dresselhuys en Kraaykamp
mee bestoo kte, bewijzen met hoeveel aandacht en met hoeveel oog voor
detail ze regisseerde. Handgeschreven en getypte vellen vol met aanwijzingen
en kort com mentaar, uit de repetitieperiode maar ook van later, toen het stuk
al in première was gegaan. Die aanwijzingen en dat commentaar konden de
sfeer van een hele scène betreffen, maar ook een kleinigheid, een pauze, een
gebaar. Als voorbeeld twee passages uit een brief aan Dresselhuys:

'2e bedrijf Ik vond het erg goed dat je de teugels strak hield, waardoor je
steeds een intrigerende lichtheid behield en je in je stem minder grote uit-
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schieters had, echt heel erg goed en onverwacht zoals je speelde.
[ ..]
bladzijde 56 onderaan: wil je daar de tijd nemen om echt de sigaret uit te
maken in de asbak, zodat je een nieuwe start kunt maken bij bladz ijde 57
"Wtit blijft er dan over':·
Het slot van het tweede bedrijf moeten jullie ons echt laten geloven dat jullie
zo intiem en ernstig naar de slaapkamer gaan, alsofhet de eerste keer is, een
soort tedere plechtigheid, dat hand in hand weggaan. '28
En zo door, pagina na pagina. Door die nier afla rende aandachr en door
de twee ervan re overcui gen dat ieder ui eerlijk vertoon af zou doen aan her
uiteindelijke resultaat, slaagde Strooker erin om bij deze doorgewinrerde
komediespelers onvermoed e dingen naar boven re halen. Het resulraar - en
daar waren alle recensenren her over eens - was een wonder. Alleen de
koppen al: ' Zalige avond', 'Superieur samenspel', 'Ontroerend leuk'. 29 Henk
van Gelder memoreerde de voorsrellingen die hij Mary Dresselhuys ooir
samen m ee Ko van Dijk had zien spelen. Ook hier dezelfde perfecre riming,
tor op tienden van seconden, en ook hier de combinarie van etherische
finesse (Dresselhuys) en her meer volkse aplomb (Van Dijk/Kraaykamp).
Veel indruk maakre de scè ne waarin her over seks ging: een dialoog mee misversrand en omdat hij - onhandig en gegeneerd - over seks praatte terwijl zij
- naïef en onschuldig - met haar gedachten bleef steken bij het snipperen
van groente. Dresselhuys benadrukte in een interview dar ook dit personage
ver van haar afstond. Maar alleen het feit al dat zij en Kraaykamp echt oud
waren, gaf a.lles wat hun personages zeiden en deden een persoonlijke kleur.30
Hoog tijd zou uiteindelijk ruim tweehonderd keer gespeeld worden, gevolgd
door, ook dit keer, een televisieversie.
In deze vier producties - Alkestis, Shirley Valentine, De vortex en Hoog tijd liet Srrooker zien dat ze zich als regisseur ook buiten een vertrouwde omgeving staande kon houden. Wat vooral in het oog springt is de vruchtbare
(werk)verhouding die ze wisr op te bouwen met door de wol geverfde acreurs
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als Blankers, Kraaykamp en Dresselhuys. Met haar intensiteit, haar tact en
haar scherpe oog zette ze deze acteurs, van heel andere herkomst, op een
spoor dar hen niet verrrouwd was. Ze bracht hen ertoe zichzelf te verrassen
en daarmee, uiteindelijk, ook het publiek.
Ondanks deze goede ervaringen werden het grote toneel en de vrije sector
niet Strookers definitieve werkterrein. Bij Het Nationale Toneel werd ze na
nog eens rwee producties niet meer teruggevraagd, zonder dat duidelijk was
waarom. En bij Van den Ende haperde de samenwerking. Strooker moest een
nieuwe weg inslaan.
Dat werd zelfs noodzakelijk toen bleek dat de structurele subsidie voor
Stichting Snooker na drie jaar werd beëindigd. Blijkbaar had ze de Raad
voor de Kunst niet kunnen overruigen. Nier met De vortex, maar ook nier
mer Fassbinders De bittere tranen van Petra von Kant (Die Bitteren Tränen der
Petra von Kant) en met de stukken die ze zelf, al dan nier in samenwerking
met anderen, destilleerde uit romans en verhalen. Het ging daarbij om de,

qua opzet, relatief bescheiden producties Bouvard en Pecuchet, naar de gelij knamige roman van Gusrave Flauberr, en om De aap; De onttakeling, een dubbelprogramma naar verhalen van Franz Kafka en Maarten Biesheuvel. Ook
in deze producties lag de sympathie ontegenzeglijk weer bij personages die
zich ner wel of net niet staande hielden in de samenleving, bij de 'losers'.
Twee muzikale producties ook, op de rand van treurigheid en schaterlach.
Die nieuwe weg diende zich pas aan in 1995. Dat betekent overigens nier dat
Scrooker russen 1992 - het moment dat Stichting Srrooker zonder subsidie
verder moest - en 1995 werkeloos thuis heeft gezeten. Zo maakte ze in 1994,
in samenwerking met een co-producent, opnieuw een geslaagd Biesheuvelprogramma (Nooit zal het paradijs aanbreken, toch moet ik leven).
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EEN INTERCULTUREEL DRJELUIK IN
WORDING 1995 - 2000

SHIREEN STROOKER: ACTRICE

T

ussen 1986, haar vertrek bij het Werkteater, en 1995 had Strooker
zich voornamelijk als regisseur geprofileerd. Alleen binnen Stichting
Strooker had ze het regisseren en het spelen twee keer met elkaar

weten te combineren. Die twee keer was overigens al gebleken dat ze het
acteren allesbehalve verleerd was. De hoofdrol die ze speelde in De vortex in
199 1 is hierboven al aan de orde geweest. Ruim een jaar eerder had ze een
rol in Fassbinders De bittere tranen van Petra von Kant voor haar rekening
genomen. In dit 'stuk over de liefde' speelde Strooker de rol van Mariene,
een geruisloos, zwijgend personage. Naarmate de voorstelling vorderde,
kwam het brandpunt steeds meer bij haar te liggen. In het grijs gestoken,
met een timide maar alwetende uitdrukking op haar gezicht, schuifelde ze
door het spel, ordende de rekwisieten en doofde uiteindelijk ook het laatste
toneellicht. Recensenten schreven vol bewondering over dit delicate cameeportretje, met onontkoombare kracht gesp eeld. 1
In 1995 accepteerde Strooker voor het eerst sinds vijfentwintig jaar weer een
rol bij een ander gezelschap. Het ging om de rol van De actrice (Arkadina),
in Tsjechovs De meeuw ( Tsjajka), een productie van een jong Nederlands
gezelschap, Het O ranjehotel, en Fact uit Rotterdam. De voo rstelling werd
wisselend ontvangen - van 'origi nele en verfrissende aanpak' tot 'meligheid
in plaats van satire' - maar Sn ooker bleef ook hier moeiteloos overeind.2
Opvallend aa n de voorstellingen die daarna volgden, was dat ze steeds één of
meer van haar vroegere Werkteater-kompanen tegenover zich vond. En dat
geldt ook voor het stuk waar Snooker op dit moment, april 2000 , mee rondreist. Samen met Marja Kok en Helmert Woudenberg maakte ze Maarten en
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Helmen Woudenberg, Shireen Strooker en Marja Kok in Maarten en Nicolien (2000)
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Nicolien, naar de succesvolle romancyclus Het bureau van ] .] . Voskuil - een
stuk over de dood. Strooker speelt daarin de moeder van Nicolien - geen
kromgetrokken, dementerend vrouwtje, maar opnieuw een delicaat , ontroerend cameeportretje. Alleen in subtiele aanzetten verraadt Strooker dat
boven moeders heldere geest langzaam donkere wolken komen zweven.3
Peter Liefhebber, die vaststelde dat de vertolking van Snooker op een scherp
observatievermogen gebaseerd was, zag het goed. Het was Strookers eigen
moeder die voor deze rol model had gestaan. 4 Wegens groot succes zal

Maarten en Nicolien het volgend seizoen hernomen worden.

EEN RITUELE SHOW

In de nazomer van 1995, net na haar optreden in De meeuw, werd Strooker
benaderd door Lies Dicker, één van de studieleiders van de Toneelschool
Arnhem. Deze vroeg haar of ze een project wilde komen doen in het kader
van het Festival Indië/Indonesië. De herdenking van de veertigjarige onafhankelijkheid van Indonesië werd als een ideale gelegenheid gezien om, voor
het eerst in de geschiedenis van de school, een interculturele voorstelling te
maken. De opdracht luidde: maak een voorstelling met de eindexamenklas
uit Arnhem en tien Indonesische theaterschoolleerlingen. Daarbij diende
rekening gehouden te worden met een serieus taalprobleem, want de groep
uit Indonesië sprak nauwelijks Engels.
Snooker had amper ervaring op dit gebied. Natuurlijk, het Werkteater had
zich in de jaren zeventig en tachtig betrokken betoond bij de situatie in Azië
en Zuid-Amerika; ze h ad gewerkt met Kenneth Herdigein en incidenteel ook
wel met andere Surinaamse acteurs, maa r kon je dat intercultureel theater
noemen? Toch was ze onmiddellijk enthousiast. Ze had goede herinneringen
aan Indonesië, waar ze halverwege de jaren zeventig een aantal weken
geweest was. Ze had toen, samen met de kinderen, Peter Faber vergezeld die
er moest zijn voor de opnamen van de Nederlandse speelfilm Max Havelaar
(1976) . 5

108

Shîr('cn

Slroolter

Op zoek naar een manier om die taalbarrière te omzeilen, kwam ze uit bij de
boeken die haar op dat moment bezighielden: The power of mythen The hero
with the thousand faces van Joseph Campbell. In deze boeken wordt zichtbaar

gemaakt dat de verhalen en mythen die over de hele wereld verteld werden
en worden eenzelfde basisstructuur hebben. Dat de grote gebeurtenissen in
het leven, de wortels van ons bestaan - geboorte, inwijding, huwelijk, ouderdom, dood - voor iedereen gelijk zijn, maar dat de rituelen waarmee die
gebeurtenissen gemarkeerd worden van cultuur tot cultuur enorm verschillen. 6
Srrooker selecteerde ee n aantal passages ui t het werk van Campbell, stuurde
die de scuden ten toe en vroeg hen, in een begeleidende brief, op zoek te gaan
naar verbanden met de mythen en rituelen uit hun eigen cultuur. Ook vroeg
ze hen om voorwerpen mee te nemen - een instrument, een masker, een stuk
speelgoed, een kostuum - die binnen hun familie een bepaalde betekenis
hadden of waar een verhaal aan vastzat.
Op 23 oktober 1995 presenteerden de Nederlandse en Indonesische studenten zich aan elkaar met een optreden. 'Ik begin vaak zo aan een project,' had
Strooker hen geschreven. 'Het geeft de spelers de kans elkaars gevoel voor het
onderwerp te ervaren. Ook is het een creatieve manier om elkaar te leren
kennen.' 7 Indonesische studenten voerden in dans en beweging twee volledig
ingestudeerde en afgeronde verhalen op. Eén ervan ging over een jager die
verliefd wordt op een godin en haar ten huwelijk vraagt. Nederlandse studenten hadden, ~p de valreep, het ricueel van koffiedrinken geënsceneerd,
dat in Nederland net zozeer bij verjaardagen als bij begrafenissen hoort.
Groter had het contrast niet kunnen zijn. De contouren van de voorstelling
werden op die eerste dag al zichtbaar.
Voortbordurend op die eerste presentatie werd in de loop van zes weken, in
afzonderlijke groepjes, een reeks scènes ontwikkeld. Die scènes werden uiteindelijk door elkaar gemixed tot 'een rituele show'. Door de acteurs van de
ene naar de andere scène steeds bewegingen van elkaar te laten overnemen,
werd er een eenheid gecreëerd. Zo kon een Indonesisch inwijdingsverhaal
overlopen in een Hollands kerstdiner voor één persoon, en een houseparry
naadloos aansluiten op een vruchtbaarheidsritueel. De weinige recensenten
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die Een rituele show bezochten, waren enthousiast. 'Uiteindelijk vermengen
de kretèk sigaretten, de oud-Hollandse spekken, de Nederlandse nuchterheid
en de Indonesische stille kracht zich moeiteloos en ontstaat een spannend
geheel met mooie vondsten,' schreef Floor de Booys in de Haagsche Courant
van 5 december.
Met name ook de optredens in Indonesië en de feestelijke, ceremoniële ontvangst in Djakarta werden gebeurtenissen waar Strooker met ontroering op
terugkijkt. Oáár, in dat deel van de wereld, zo dicht bij India, het geboorteland van haar moeder, hoorde ze ook thuis. Dáár, temidden van mensen die
háár taal niet spraken, maar waarmee ze haar emoties en haar gevoelens via
het theater wel kon delen, werd haar duidelijk wat de waarde was van dit
interculturele theater, welke wegen open lagen om in het theater iets zinvols
te veroorzaken. Wat zij ontdekte illustreerde ze een half jaar later in een brief
met een citaat uit het werk van Campbell:

'Wij zijn geïnteresseerd in het nieuws van de dag en de problemen van het
uur { ..] Griekse, Latijnse en bijbelse literatuur was vroeger een deel van
ieders opvoeding. Nadat die hebben afgedaan is een hele traditie van westerse mythologische informatie verloren gegaan. In andere culturen leven die
verhalen nog in de mensen. Soms, wanneer we een bepaalde mythe kennen
en doorgrond hebben, en we het verband zien met ons eigen leven kan het ons
een ander perspectiefgeven op wat er met ons aan de hand is. '8
Terug in Nederland wilde Strooker maar één ding: Een rituele show een vervolg geven.

HALLO MET

Goo

Dat vervolg kwam er. Strooker zocht co ntact met Cosmic Illusion, een
theatervoorziening voor intercultureel theater in de Amsterdamse Nes. Voor
het soort theater dat ze voor ogen had, was dát de meest aangewezen plek.
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Hallo met God (1996)
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Met een zeer beperkt budget kon Strooker in september 1996 van start. Ook
nu kreeg de cast, tien professionele en semi-professionele acteurs, een selectie mythen en verhalen uit The hero with the thousand faces voorgelegd.
Strooker vroeg iedereen om er eentje uic ce kiezen en die vervolgens vanuit
de eigen Surinaamse, Hindoestaanse, Chinese, Afrikaanse of Turkse achtergrond in te kleuren.
Hee kader dat Snooker en Willy Westermann (dramaturgie) kozen voor deze
voorstelling - Hallo met God - sloot die keer heel nadrukkelijk aan bij de
actualiteit. De gebeurtenissen speelden zich af in een kerkachtige ruimte
waar asielzoekers en hongerstakers hun toevlucht hadden gezocht, wachtend
op uitwijzing of op een verblijfsvergunning. De dagelijkse gang van zaken in
die kerk - er werd gegeten, er kwam een didgeridoo-spelende buurman langs
- werd steeds onderbroken door scènes waarin de vluchtelingen steun zochten
bij en kracht putten uit de verhalen en rituelen uit hun land van herkomst. 9
Het waren de herinneringen aan deze verhalen en rituelen, en de herinneringen aan Indonesië, die Strooker op 24 november 1998 deden opveren. Ze
bevond zich op dat moment in het Paleis op de Dam en ze luisterde naar de
Amerikaanse regisseur Peter Sellars die zojuist de Erasmusprijs in onrvangst
had genomen. In zijn dankwoord bracht hij twee dingen onder woorden: het
eerste was dat de kunstenaar niet moest functioneren in een eigen universum
maar midden in het leven moest staan. Het tweede was het geloof dat hij uitsprak in de helende kracht van het theater. Het zij n deze woorden van Sellars
die Strooker stimuleren en inspireren nu ze op zoek is naar middelen en een
plek om haar interculturele drieluik te voltooien.

'One of the things l have learned from Indonesia is a very moving approach
to art practice. In Bali, the senior dance teacher on the is/anti, a beautifal
elderly gentleman, exp!ained the difference between a good dancer, an excellent dancer and a great dancer. A good dancer understands the music, knows
the moves, knows the words, is technically proficient. An excellent dancer
understands the music, the words, knows the moves, is technically proficient
and realizes the inner meaning. But a great dancer understands the music,
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knows the moves, is technical!y proficient, understands the inner meaning
and is a farmer. Because part ofour job is to feed people in any way possible;
part ofour job is to emphasize growth, natural processes; part ofour job is to
remain connected to the world and I must emphasize the next generation of
artists needs this connection. !t is not art in its own universe, it is art in the
real world with people's needs meeting specific areas ofhunger.
["}
In Bali last year I assisted at a cremation ceremony where the music was there

on a third night to bring the spirit of the dead person back into the room so
she could talk with her famify, let them know she was allright, and that the
entire village could come together at the feast and weep and for the last five
hours laugh. The music was a metaphysical healing action and as such was
scientific. !t was not entertainment although it was hugefy entertaining, it
was repairing something broken in people's Jives. ' 10
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NOTEN

} EUGD

1 Interview door Ischa Meyer, Vrij Nederland, 11 februari 1983.
2 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998. De video-opname van dit interview bevindt zich in de
collectie van het Theater Instituut Nederland.
3 Ramses Shaffy: ~zullen doorgaan, een leven in liedteksten. Toegelicht
door Kick van der Veer en Hilde Schol ten, Amsterdam 1994, p. 14;
interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
4

2 december 1998.
Ibidem.

5 Ibidem.

TONEELSCHOOL l 9 54 -19 5 7

1 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 novembe r en
2 december 1998.
2

Ibidem.

EERSTE PRAKTIJKJAREN 19 5 7- l 96 5

Het ei, vertaling Remco Campert, p. 9. Script Nederlandse Comedie,
collectie Theater Instituut Nederland.
2 Interview met Strooker omstreeks 1961, herkomst onbekend.
3 S. Carmiggelt, Tien jaar Nederlandse Comedie, Utrecht 1961, p. 34;
Het Parool, 31 mei 1958.

t15

Sh i r t~ n

Sr r oo k e-r

Script Onder het melkwoud, pp. 99-100. Collectie Theater Instituut
Nederland.
5 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
6 Jan Punt, De Telegraaf, 19 november 1958.
7 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998; CvH, Trouw, 2 januari 1959; PJ, Algemeen Handelsblad,
2 januari 1959; Alb. W" De Tijd, 2 januari 1959; Max Nord, Het Parool,
4

2 januari 1959.
8 Daniel de Lange, de Volkskrant, 3 juni 1959.
9 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
10
11
12
13

14
15
16
17

2 december 1998.
Interview met Anneke Reuvekamp, herkomst onbekend.
Gesprek met Rob van der Zalm, 21 februari 2000.
Gerard Schampers in: 20 jaar Globe, Eindhoven 1988, p. 85.
Brief van programmacommissaris J.W Rengelink aan het bestuur van de
NTS, 10 december 1958. Collectie Theater Instituut Nederland [documentatie Ensemble].
Seizoensbrochure 1959-1960.
De Telegraaf, 11 februari 1961.
Gesprek met Shireen Scrooker, 21 februari 2000.
Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en

2 december 1998.
18 Zie Hans Gompercs, Het Parool, 24 mei 1960; PvM, De Standaard,
25 mei 1960; Hans van Straten, Het Vrij'e Volk, 24 mei 1960; Het Vrije
Volk, 28 mei 1960; MvdP, Elseviers Weekblad, 4 juni 1960.
19 Gesprek met Shireen Strooker, 13 april 2000.
20 Adri Laan, Het Vrije Volk, 15 september 1962; PJ, Algemeen Handelsblad,
15 september 1962; Deventer Dagblad, 21 september 1962.
21 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.

n6

S hir('en

Strooke r

22 Zie bijvoorbeeld Conny Sluysmans, De Telegraaf, 24 december 1969;
NRC, 3 maart 1988; PZC, 4 mei 1990.
23 Vrij Nederland, 11 februari 1983.
24 Ineke Jungschleger, De Tijd, 13 september 1985.
25 Hans van den Bergh, Het Parool, 25 maart 1963.
26 C.B. Doolaard, Haagsch Dagblad, 25 maart 1963; K.N. van Muyden,

Haagsche Courant, 8 mei 1963; vergelijk ook M.F" Arnhemsche Courant,
25 maart 1963.
27 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
28 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
29 B.S. , Algemeen Handelsblad, 25 november 1963; C.B. Doolaard,
Het Parool, 26 november 1963.

ERVARINGEN MET EEN NIEUWE MANIER VAN THEATERMAKEN

1965-1969
1 Algemeen Dagblad, 3 september I 966.
2 De Tijd/Maasbode, 14 september 1965.
3 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
4

2 december 1998.
De Tijd/Maasbode, 14 september 1965.

Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
6 NRC, 7 februa ri 1966; vergelijk ook André Rutten, De Tijd, 23 februari
1966.
7 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
8 Anton Deering, Algemeen Dagblad, 15 september 1966.
5

n7

Shîr cc n

9
l0
11
12
13

Str oo k c r

Haagsche Courant, 24 januari 1967.
Anton Koolhaas, Vrij Nederland, 22 april 1967; Jeanne Schaik-Willing,
De Groene, 4 fe bruari 1967.
Haagsche Courant, 24 januari 1967.
Het Vaderland, 4 februari 1967.
De Telegraaf 28 januari 1967.
Interview door Dick Zaal, Algemeen Handelsblad, 16 maart 1968.

14
15 Ibidem.
16 Interview door Dick A. van Ruler, Utrechts Nieuwsblad, 18 november
1967.
17 Hans van den Bergh, Het Parool, 13 januari 1968; Paul Beugels,
de Volkskrant, 15 januari 1968.
18 André Rutten, De Tijd, 13 januari 1968.

19 Dick Zaal, Algemeen Handelsblad, l 6 maart 1968.
20 Interview door Lidy van Marissing, de Volkskrant, 11 januari 1968.
2 1 André Rutten, De Tijd, 25 januari 1968.
22 Anton Deering, Algemeen Dagblad, 15 januari 1968; Cock van Viegen,
Haagsche Courant, 13 januari 1968.
23 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.

VAN ACTEREN NAAR REGISSEREN 1967-1970

1 Dick A. van Ruler, Utrechts Nieuwsblad, 18 november 1967.
2 Ibidem.
3 Franc Stranger, De Tijd, 23 november 1967; NRC, 23 november 1967 .
4 RN , de Volkskrant, 25 mei 1968; J.V, Samenspel, juni 1968.
5 Hans van den Bergh, Het Parool, 5 december 1968.
6 Per Justesen, Het Parool, 10 februari 1969; Franc Suanger, De Tijd,
20 februa ri 1969.

118

Shir cr: n

7

Str oo k. er

K., Het Parool, 29 september 1969; Per Justesen, Het Parool 7 juni 1969;

Joop Bromet, Algemeen Handelsblad, 29 september 1969; De Telegraaf,
30 september 1969.
8 Joop Bromet, Algemeen Handelsblad, 21 maart 1970.
9 Per Justesen, Het Parool, 2 april 1970. Zie verder Hemmo B. Drexhage,
NRC en Het Vaderland, 21maart1970; Het Parool, 2 1maart1970.
10 Intervi ew door Rob van Gaal en Rob van d er Zalm, 25 november en
2 december 1998.
11 C urriculum Shireen Strooker in: archief Werkteater, inventarisnummer
69. Collectie Th eater Instituut Nederland.
12 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
13 NRC en Het Vaderland, 21maart1970.
14 Per Justesen, Het Parool 30 juni 1970; Pieter C. Rosier, [bron
onbekend], 1970; Joop Bromet, Algemeen Handelsblad, juni/juli [?)
1970; H emmo B. Drexhage, NRC, 30 juni 1970; Rob Nederpelt,
de Volkskrant, 30 juni 1970.
15 Interview door Rob van Gaal en Rob van d er Zalm, 25 november en
2 december 1998.
16 Zie voor dit alles André Rutten, De Tijd, [?) september 1970; Piet
Ruivenkamp, Haagsche Courant, 9 september 1970, en verder onder
andere An con Deering, Algemeen Dagblad, 10 september 1970; Rob
Nederpelt, de Volkskrant, 7 september 1970; Jea Kiers, Het Vrije Volk, [?)
1970; H. van den Bergh, Het Parool, 9 september 1970; A.G. Kloppers,
NRC, 9 september 1970; Jan H. de Groot, Arnhemsche Courant,
16 november 1970.

S h i r ttn

Stroo k tr

HET W ERKTEATER 1970-1 9 78

Zie hiervoor Nan van Houce, Opmaat tot Tomaat, Amsterdam 1988, p. 10
en 57 e.v. [scriptie Vakgroep T heaterwetenschap, Universiteit van
Amsterdam]; Max van Engen, 'Begin van Aktie Tomaat', in: Rob
Erenstein (red.), Theatergeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam 1996,
2

pp. 752-759.
Veel in deze paragraaf is ontleend aan Margot van Schayk, Koöperatieve
vereniging Het Werkteater, 1970-1984. Een repertoire-analyse van veertien
seizoenen 'waarachtige theaterkunst voor het volk: Utrecht 1988, pp. 13-28

[doctoraalscriptie Theaterwetenschap, Universiteit van Utrecht].

3 365 dagen werkdagen van het Werkteater, [Amsterdam 1971], p. 16.
4 Ibidem, p. 17.

5 Ibidem, p. 20.
6 Van Schayk, p. 41.
7 Ibidem, p. 42.
8

Rense Royaards i.s.m. Jac H eijer, Werkteater, teaterwerk sinds 1970.
Een verslag door [".], [Amsterdam] 1980, p. 48.

9 Jac Heijer, Haarlems Dagblad, 18 december 1971.
10 Van Schayk, pp. 45, 46-48.
11 Stencil. [Documentatie Werkteater], Collectie T heater Insti tuut Nederland.
12 Royaards, p. 166.
13 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
14 Jac Heijer, Haarlems Dagblad, 6 mei 1972; Arnhemsche Courant[?],
15 januari 1975.
15 Van Schayk, p. 115.
16 Werkteaterbulletin, apri l 1974.
17 Toneel Teatraal, jrg. 95, nr. 6/7, pp. 21-23.
18 Royaards, pp. 69-71.
19 Jan Paul Bresser, de Volkskrant, 18 [?] 1974.
20 Jac Heijer, Haarlems Dagblad, 21 februari 1975.

120

Shi r t t n

S tr oo k tr

2 1 Toneel Teatraa4 jrg. 95, nr. 6/7, p. 23.
22 Jac Heijer, Haarlems Dagblad, 21 februari 1975.
23 Royaards, pp. 7 1-72.
24 Het Parool, 27 augustus 1974; ook Het Vrije Volk, 6 juni 1975.
25 NRC, 30 november 1974.
26 Ibidem.
27 Circulai re. [Documentatie Werkteater], Collectie T heater Instituut
Nederland.
28 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
29 Ben Hurkmans, Het Parool, 27 februari 197 6; H anny Alkema, NRC,
3 februa ri 197 6; Jan Paul Bresser, de Volkskrant, 24 april 1976.
30 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
31
32
33
34
35
36

2 december 1998.
Bresser.
Hurkmans.
Alkema.
Geciteerd naar Royaards, pp. 52-54.
Royaards, p. 47.
Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en

2 december 1998.
37 Van Schayk, p. 72.
38 Haagsche Courant, 20 maart 1982; Vrije Geluiden, 10 februari 1973.

H ET EINDE VAN EEN COLLECTIEF 1978-1986

Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
2 Ruud Gorczak, de Volkskrant, 8 februari 1978; Pieter Vrijman,

Het Parool, 6 februari 1978.
3 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
121

Shirc- c- n

4

Strookc-r

Cas Enl<laar, Brieven en foto's. Werkteater 1980-1985, Amsterdam 1985,

p. 7.
5
6
7
8

Archief Werkteater, inventarisnummer 69.

Enk/aar, pp. 8-9.
Enk/aar, p. 9.
Reisverslag van Strooker voor WVC in: archiefWerkteater,
inventarisnummer 69.
9 Ibidem.
10 Archief Werkteater, inventarisnummer 64.
11 Ineke Jungschleger, De Tijd, 13 september 1985.
12 Interview door Joop Bromet, Elseviers Magazine, 16 februari 1985;
ook bijvoorbeeld , drie jaar later, Haagse Post, 16 mei 1987.
13 Interview door Monique Vochteloo [herkomst onbekend].
14 Hans van den Bergh, Het Parool, 12 februari 1985; Jac H eijer, N RC,
23 februari 1985. Zie verder bijvoorbeeld ook Eddy Geerlings, Algemeen
Dagblad, 9 februari 1985.
15 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
16 H anny van der Harst, Trouw, 24 februari 1986; H . van den Bergh,
Het Parool, 27 februari 1986; Harry Huizing [bron onbekend]; NRC,
26 februari, 1986.
17 Gooi en Eemlander, 22 janauri 1987; de Volkskrant, 22 janauari 1987;
Haagse Post, 16 mei 1987.

OPNIEUW BEGINNEN 1987-1992

de Volkskrant, 22 janauri 1987.
2 Interview door Guus Vleugel, Haagse Post, 16 mei 1987.
3 Ibidem; interview door Joop Bromet, Elseviers Magazine, 16 februari 1985.
4 Interview door Tineke Straatman, N RC, 3 maart 1988; Archief Shireen
Srrooker. Collectie Theater Instituut Nederland.

122

Shirecn

S 1 rooke r

5 NRC, 12 maart 1988.
6 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
7

2 december 1998.
Hans van den Bergh, Het Paroo4 7 november 1988; L. Oomens,

Algemeen Dagblad, 8 november 1988.
8

Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en

2 december 1998.
9 Ibidem; Oomens.
10 Zie voor dit alles onder andere Wijnand Zeilstra, Leidsch Dagblad,
7 november 1988; Ton Verbeeten, De Gelderlander, 14 november 1988;
René de Haan, Haagsche Courant, 5 november 1988; Hans Oranje,

Trouw, 7 november 1988; Marian Buijs, de Volkskrant, 7 november 1988.
11 Oranje; Haan.
12 Haagse Post, 3 december 1988; De Groene Amsterdammer, 16 november 1988.
13 Interview door Coos Versteeg, Haagsche Courant, 7 april 1990. Zie ook
interview door Henk van Gelder, NRC, 7 april 1990; Eddy Geerlings,
Algemeen Dagblad, 5 december 1988; Tineke Straatman, NRC,
5 december 1988.
14 Peter Liefhebber, De Telegraaf 22 september 1989.
15 Nesjournaal, december 1989.
16 Ad van den Kieboom, Skript, september 199 1, p. 14.
17 Nicole Bliek, Algemeen Dagblad, 15 augustus 199 1; Thea Detiger,

De Telegraaf 9 augustus 199 1.
18 Kieboom.
19 Interview door Joop Bromet, Elseviers Magazine, 16 februari 1985.
20 Bliek.
21 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 december 1998.
22 Loes Goedbloed, Trouw, 16 december 1991; Henk van Gelder, NRC,
21 december 1991.
23 Interview door Cees van Hoore, Leidsch Dagblad, [?]september[?] 1991
[seizoensoverzicht 199 1- 1992).

123

S h i r cc n

Srroo k ~r

24 Ibidem.
25 Haagse Post, 16 mei 1987.
26 Programmablad van Hoog tijd; brief van Mary Dresselhuys, archief
Shireen Strooker.
27 Inrerview door Hiske Dibbets, TV Magazine, 4 [?)j uni 199(?).
28 Aantekeningen Strooker voor Mary Dresselhuys, archief Shireen
Scrooker.
29 Hein Janssen, de Volkskrant, 23 december 1991; Hans van den Bergh,
Het Parool, 20 december 199 1; Wijnand Zeilstra, Leidsch Dagblad,
9 januari 1992.
30 Zie achtereenvolgens Nicole Bliek, Algemeen Dagblad, 23 decem ber
1991; H ans Visser, Haarlems Dagblad, 11 juni 1993; Loes Goedbloed,
Trouw, 16 december 1991.

EEN INTERCULTUREEL DRIELUIK IN WORDING 1995-2000

Hanny van der H arst, Trouw, 15 mei 1990; H ein Janssen, de Volkskrant,
30 april 1990; Kester Freriks, NRC, 23 april 1990.
2 Eddy Geerlin gs, Algemeen Dagblad, 25 maart 1995; Hana Bobkova, Het
Financieele Dagblad, 8 april 1995.
3 Hein Janssen, de Volkskrant, 22 januari 2000; Pieter Bots, Het Parool,
22 januari 2000.
4

De Telegraaf, 24 januari 2000; interview door Max Smith, Utrechts
Nieuwsblad, 19 januari 2000.

5 Interview door Rob van Gaal en Rob van der Zalm, 25 november en
2 dcember 1998.
6

Naar het verslag over de productie Hallo met God, archief Shireen
Strooker.

7
8

Brief van Strooker, 25 september 1995; archief Shireen Srrooker.
Brief aan Aad Nuis n.a.v. een negatief advies van de Raad voor Cultuur
aan Cosmic, archief Shireen Srrooker.

124

Sh i r ee n

9

Sr r oo k e r

Pieter van den Blink, Trouw, 9 december 1996; Pieter Bots, Het Parool,
12 december 1996; Mercita Coronel, Contrast, 5 december 1996.
10 Documentatiemap Peter Sellars, Theater Instituut Nederland.

REPERTOIREOVERZICHT SHIREEN STROOKER: THEATERROLLEN EN THEATERREGIES
PREMIERE

GEZELSCHAP

T ITEL

AUTEUR

REGIE

ROL

1956-1957

Toneelschool

Salomi

Oscar Wilde

Ank van der Moer

Salomé

6-6- 1957

Nederlandse Comedie

Het ei

Félicien Marceau

Guus Oster

2e vrouw;
Lucie Berchoullet

16-11 - 1957

Nederlandse Comedie

Onder het melkwoud

Dylan Thomas

Han Bencz van den Berg

4e vrouw;
Bessie Groochoofd

1-1- 1958

Nederlandse Comedie

De bruiloft van

?

boerin; figuratie

Kloris en Roosje

19-4-1958

Nederlandse Comedie

Richard de Tweede

William Shakespeare

Douglas Seale

koningin

30-6- 1958

H olland Festival

Shakuntala of

Kalidasa

Cees Laseur

Anasuya

25-10-1958

Nederlandse Comedie

De naakten kleden

Luigi Pirandello

Han Bentz van den Berg

Emma

1-1-1959

Nederlandse Comedie

Gijsbreght van Aemstel

Joost van den Vondel

Johan de Meester

Klaeris van Velsen

;:;

"'

de noodlottige ring

Rei van Klaerissen
1-1-1959

Nederlandse Comedie

De bruiloft van

André van den H euvel

Roosje

Kloris en Roosje

28-3- 1959

Nederlandse Comedie

Anatole

Arthur Schnitzler

Ank van der Moer

Emilie

1-6- 1959

Nederlandse Comedie

Zachtjes met de deuren

M ichel Fermaud

Ko van Dijk

Dominique

Johan de Meester

Lady Agatha

9-9-1959

Ensemble

Lady Windermere's waaier

Oscar Wilde

23-5-1960

Toneelwerkgroep Test

Het huis

Sybren Poler

Kees van Ierse!

Zij

23-5- 1960

Toneelwerkgroep Test

D e knop

H arry Mul isch

Kees van lersel

H ieronymus

"'
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29-10-1960

Ensemble

De vrolijke vrouwtjes

William Shakespeare

Pjotr Sharov

Mevrouw Ford

23-9-196 1

Ensemble

De timde man

Paddy Chayefsky

Karl Guttmann

Evelyn 1

van Windsor

;:;

"

21-10-1961

Ensemble

Em vrije dag

Leek Fischcr

Jan Retèl

Meta

23-12- 196 1

Ensemble

Een hoed vol regm

Michael V. Gazzo

Jan RetH

Celia Pope 2

14-9-1962

Toneelgroep T heater

Beau Rivage

George Bacson

Ton Lensink

Myra Colby

27- 10- 1962

Toneelgroep T heater

Oorlog en vrede

naar Tolsroj

lrcna Babel

Marja
Penelope Gray

1-1-1963

Toneelgroep Theater

Koningin Elizabeth

Maxwell Anderson

David Giles

3?-3-1963

Wageningse studenten

De opgeschreven man

Brendan Bchan

Shireen Strooker

25-3-1963

Toneelgroep Theater

Romeo en ]eannette

Jean Anouilh

Ton Lensink

24- 11-1963

Toneelgroep Theater

De invasie

Arthur Adamov

Shireen Snooker

Jeannette

27?-2-1964

Wageningse studenten

Karot

M rozek

Shireen Scrooker

14-3-1964

Toneelgroep Theater

Mag ik met u muspelm

Marcel Achard

Ton Lensink

Isabelle

9-5-1964

Toneelgroep Theater

Een vreMsduif brllMn

Jan Christiaens

Jurg Molenaac

Dolly

voorjaac & zomer ad-hoc

Sha!Jj Chantant

gast

gast

1964
augustus 1965

Ad hoc

Cabaret Divertimento

24-9-19651 3

Nederlands Kamertoneel

De gijzelaar

inA mol

Anrwerpen

1 Strooker verving rwee keer de zieke Sigrid Koerse.
2 Snooker speelde haar rol i.v.m. een ziekenhuisopname pas vanaf februari.
3 N ederlandse première.

Brendan Behan

Adrian Brine

Meg Dillon

...

."
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Nederlands Kamenoned

De dans van sergeant

John Arden

Adrian Brine

Annie

Antwerpen

Musgrave

Nederlands Kamertoneel

Sassafras

Rene de Obaldia

[?]

Mirjam?

Boeing Boeing

Marc Camolemi

Eddy Verbruggen

stewardes

~renar

P.C. Hoofr

Ton Lurz

Mildheid

Romeo en Julia

William Shakespeare

Adrian Brine

voedster van Julia

Antwerpen
1965/ 1966

Nederlands Kamertoneel
Antwerpen

15-6-1966

Nederlandse Toneelmanifestatie

14-9-1966

Nieuwe Komedie/Arena

1-10-1966

Nieuwe Komedie/Arena

De zilveren fiets 1

Jan Staal

Berend Boudewijn

Sybilla Kaczenbügel

28-1-1967

Nieuwe Komedie/Arena

Het treurig lied van

Edward Albee

Berend Boudewijn

Amelia Evans

6-9- 1967

Nieuwe Komedie/Arena

Kat in de zak

Georges Feydeau

Gilles Léger

Marthe

22-11- 1967

Utrechtse Srudenten

De luchtganger

Eugène Ioncsco

Shireen Strooker

12-1- 1968

Nieuwe Komedie/Arena

Het lied van de moordenaar

naar Hugo Claus

Leonard Frank

24?-5-1968

Scudementoneel Utrecht

Huize Avondrood

John Arden

Shireen Strooker

15-6-1968

Ad hoc

De krant

Leo Jacobs

Erik Plooyer

uitvoerende

3-9- 1968

Centrum

De smoeshaan

Plaucus

Hagen Mueller-Stahl

Acroteleucium

4-12-1968

Proloog

Wilt u meespelen

improvisatie en

Shireen Snooker

8-2-1969

Leidse Studenten

Guerrilla

Kees Holierhoek

7-3-1969

Centrum

Ajax-Feijenoord

Gerben Hellinga

Peter Oosthoek

5?-6-1969

Amsterdamse srudenren

Alkestis

Naar Euripides

Shireen Snooker;

"'

het triest caft

E,

V>

Tilda

naar Archard
Shireen Strooker

Peter Faber
4 Nederlandse première.

Dolly

.-,..
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16-10-1969

Proloog

Falstajfproloog

AUTEUR

REGIE/STIMULATOR5

Friso Haverkamp naar

Shireen Scrooker

ROL

Shakespeare
20-3- 1970

Bloedbruiloft

Bloedbruiloft

naar Garda Lorca

Shireen Scrooker;
Peter Faber

18-4-1970

Studio

Ok/.ahoma Mout

Jan Cremer

Kees van lerscl

Turkish Delighc

18-4-1970

Studio

The Late Late Show

Jan Cremer

Kees van Ierse!

Mrs. Susan Fox

Leidse en Amsterdamse

W&W

29-6-1970

studenten
8-9-1970

Proloog

november 1970 Werkteater

;:;

De kneep

naar Bert Schierbeek en

Shireen Scrooker;

Cees Buddingh'

Peter Fabcr

naar Ann Jellicoe

Shireen Strooker

Waarheithprojekt

uitvoerende6

november 1970 Werkteater

Paradiso-acts

uitvoerende

januari 197 1

Werkceater

Spelen met kinderen

n.v.t.

[maart] 1971

Werkteater

Aangepast - Onaangepast

uitvoerende

25-4-197 1

Werkteater

Eenzaamheid [deelname

uitvoerende

"'

[project op Monressorischool]

aan een alternatieve kerkdienst]
15-5-197 1

Werkteater

Allez-hop [clownsacc op muziek

uitvoerende

van Berio, met hec Residenrie Orkest]
zomer 1971

Werkteater

Zomer op straat

uitvoerende

Werkceater

Workshop Richard de Tweede,

n. v. t .

Volkshogeschool Bergen
5 Bij het Werkteater werd niet met een regisseur maar mee een scimulacor gewerkt.
6 Bij de meeste Werkceater-projeccen is geen rolverdeling vastgelegd.
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najaar 197 1

Werkteater

De meiden

december 1971

Werkteater

Het verjaardagsfeest

Shireen Snooker

2-2-1972

Werkteater

Toestanden

Marja Kok

18-2- 1972

Werkteater

Rode Stip

AUTEUR

STIMULATOR

ROL
uitvoerende

uitvoerende
uitvoerende

[ad hoc; stadsvernieuwing H aarlem]
8-4-1972

Werkteater

Spelen met kinderen

n.v.t.

[i.h.k. van jeugdtheaterdag]
22-4-1972

Werktearer

De finale

uitvoerende

29-4-1972

Werkteater

Vietnamdemonstratie

uitvoerende

20-6-1972

Werkteater

To You [mime-act i.s.m.

uitvoerende

Peter Schat en Holland Festival]

'êî

22-6-1972

Werkteater

Kind & leefmilieu

uitvoerende

[sprookjes en meespeelspel]
zomer 1972

Werkteater

Zomer op straat

uitvoerende

29-7-1972

Werkteater

Workshop (Volkshogeschool Bergen]

uitvoerende

25-8-1972

Werkteater

Spielstrasse München

uitvoerende

september 1972 Werkteater

Angola [ad-hoc]

september 1972 Werkteater

't Is maar een meisje

najaar 1972

Werkcearer

Ondernemingsraadprojekt

28-3-1973

Werkteater

Misdaad

Werkteater

Verkiezingsact

uitvoerende

Werkteater

Chili-act

Vrouwe C hili

uitvoerende
Marja Kok; Cas Enklaar

uitvoerende

Helmen Woudenberg;

uitvoerende

uitvoerende

Peter Hoefnagels

PREMIERE
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zomer 1973

Werkteater

Nt derland en ... [straattheater]

uitvoerende

Werkteater

Oslo [straattheater)

uitvoerende

Grut Gerritsm [ad-hoc; Stichting

uitvoerende

najaar 1973

Werkteater

AUTEUR

STIMULATOR

ROL

Maatschappelijke Dienstverlening
Middelburg)
19-3-1974

Werkteater

Avondrood

Shireen Strooker

meisje; directrice

Werktcater

Bonn [straattheater]

uitvoerende

Werkrearer

Circus Boem [project met kinderen)

n.v.t.

22-5- 1974

Werkreater

Het fim voor Nico

21-11-1974

Werkteater

Alex

Rense Royaards

uitvoerende

Yolande Bercsch

ui cvoerende

[tenrvoorstelling]

~

december 1974 Werkteater

uitvoerende

Het kabinet van Dr. Menotti

voorjaar 1975

Werkteater

Man-vrouwprojekt

8-4-1975

Nieuwe Komedie

\.0or een bltmnetje en een wen

15-5-1975

Werkceacer

uitvoerende
collectief

Shireen Strooker
uitvoerende

La ftu pour Nico

[tentvoomelling]
28-10-1975

23-3-1976

Werkteacer

Niet thuis

uitvoerende

Werkteater

Dikke vrienden

uitvoerende

N ieuwe Komedie

Vóor niks gaat de zon op

Shireen Strooker
[begeleiding/adviezen]

19-5-1976

Werkteater

Hallo mtdemem

[centvoomelling]

Shireen Srrooker

Wendela van Asperen
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mei 1975

Werkreater

Abendrot

Werkteater

Alcohol & Drugs

9-12-1976

Werkteater

Als de dood

8-3-1977

Bloem groep

Bij ons is het anders

19- 1-1978

Werkteacer

Mar & Sien op Kattengat 10

1-2- 1978

Bloemgroep

D'r op ofd'r onder

AUTEUR

STIMULATOR

ROL

Shireen Strooker

uitvoerende
uitvoerende

Shireen Snooker
collectief

uitvoerende

Shireen Sn ooker
Shircen Strooker;

Sien

Marja Kok
collectief

Shireen Strooker

28-2-1978

Werktearer

Scared to death

Shireen Srrooker

uitvoerende

zomer 1978

Werkrearer

'n Z woele zomeravond

Shireen St rooker

Leila el Bagir

zomer 1978

Werktearer

29-9-1978

René Sollevcld

23- 12-1978

Werkteatcr

Neutronenbom-act

Wcrkrearer

Wie der Tod

[tentvoorstelling]

Gabbers [tentvoorstelling
voor kinderen]

..,

~

Mara, Fem, Has en Pink

uitvoerende
Pam Gems

Shireen Strooker [regie]

uitvoerende

Produccions

10-5-1 979

uitvoerende
Shircen Srrooker

uitvoerende

25-5-1979

Werkrearer

Welterusten

Perer Faber [regie]

uitvoerende

2-1 1-1979

Werktearer

Oom Wanja

Shireen Srrooker [regie]

Jelena

10-5- 1980

Werkteater

Maria e Laura [Mar en Sien]

15-5- 1980

Werkteater

Bosch en Lucht

30-3-1981

Werkrearer

Project Instituut voor Psycho-

Laura
Shireen Snooker en

uitvoerende

Marja Kok [leiding]

logie en Pedagogiek [ad-hoc)

uitvoerende

STIMULATOR/REG!E7

ROL

Shireen Snooker;

uitvoerende

PREMIERE
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TITEL

2-6-1981

Werkreater

Waldtsfust [Bosch en Lucht)

3-2-1982

De N ieuwe Bloemgroep

Wat drink ik nu helemaal

maart 1982

Werkteater

Suun aan Argentijnse moeders

uitvoerende

1-5-1982

Werkteater

Steun aan Amntsty International

uitvoerende

26-6-1982

Werkteatcr

AUTEUR

Marja Kok
Martin Schüller

Shireen Snooker

De tuinen van Dorr [tcntvoor-

stelling voor kinderen)

Shireen Strooker

september 1982 Werkteater

Suun aan Argentijnse moeders

uitvoerende

5-11- 1982

Werkceater

Optrtdtn huisartsencongrts

uitvoerende

7- 12- 1982

Werkteater

Een blijspel?

maan 1983

Srudencen Berkeley

Neg/tet

mei 1983

Srudencen Berkeley

Ondine

naar Giraudoux

17-9-1983

Werkteater

Dikke Vingers

naar Paul H aenen

29- 1-1984

Werkteater

Dodendans

naar Strindberg

26-5-1984

Werkteater

Tussen hemel en aarde

20-10-1984

Werkrearer II

Patiëntencongres Nederlandse

26-10-1984

Werkteater ll

Stichting Blijf van m'n lijf

"'

[ad-hoc]
naar Tht Owl a nd the

Bianca

Pussycat van Bill Manhoff

~

Shireen St rooker
Shireen Scrooker
Petra; Betry
Marja Kok

Alice

Shireen Srrooker

quizmaster

[tentvoorstelling]
Shireen Srrooker

Ha rtstichting [ad-hoc)

Shireen Srrooker

[ad-hoc]

7 Vanaf de zomer van 1982 werd er bij her Werkteater niet meer van 'stimularor' maar van 'regie' gesproken.
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2-2-1985

Werkceacer lI

Romeo en ]eannette

Jean Anouilh

Shireen Scrooker

Jeannen e

19-3-1985

Werkceacer II

Sombermans aktie

naar Remco Campert

Shireen Snooker

ui tvoerendc

27-5-1985

Werkceacer Il

Wie doet Somberman

naar Remco Campert

Shireen Snooker

uitvoerende

7-11- 1985

Werkccacer Il

Orde van Advocaten [ad-hoc]

5-2-1986

Werkceacer II

Vérre vrienden

Alan Ayckbourn

Shircen Snooker

Evelien

18-4- 1986

Theaterschool Amsterdam 5 x Amsterdam

Rob Brands

Shircen Scrooker

12-5- 1986

Werkteacer II

Rode Kruis [ad-hoc]

5-6-1986

Theacerunie

Bezoekuur

17- 10- 1986

Theacerunie

Onder de k den

19-1 - 1987

Werkceacer II

Altijd wat

1-11-1987

Schauspiclhaus

Der geschlossene Garten [Duitse

Düsseldorf

versie van Onder de kden)

Shireen Scrooker
Bram Vermeulen

Shirecn Snooker
Shireen Scrooker i.s.m.
H ans man in 'c Veld

...

~

Wim T. Schippers

Shireen Scrooker
Shireen Sn ooker

3-3-1988

Scichcing Scrooker

Ondine

Jean Giraudoux

Shireen Scrooker

4-11-1988

Hee Nationale Toneel

Alkestis

Euripides

Shireen Snooker

2-12-1988

Hee Nationale Toneel

Shirley Valmtine

W illy Russell

Shireen Scrooker

4-10-1989

Grünfeld

Dans met mij

Bram Vermeulen

Shireen Snooker

T heacerproducries

6-10-1989
12- 1-1990

Hee Nat ionale Toneel

1imen ons

Alan Ayckbourn

Shireen Srrooker

Stichting Snooker

Bouvard en Pecuchet

Shireen Scrooker, Mark

Shireen Scrooker

Riecman en de acteurs
naar een roneclversie
door Hans van Hechten

uitvoerende

uitvoerende

PREMIERE

GEZELSCHAP

TITEL

AUTEUR

21-4-1990

Stichting Strooker;

De bittere tranen van

Rainer Werner Fassbinder Shireen Strooker

Het Zuidelijk Toneel

Petra von Kant

15-12-1990

Het Nationale Toneel

De meiden

Jean Genet

Shireen Strooker

Vooropleiding Theater

Onttakeling

naar Maarten Biesheuvel

Shireen Strookcr

De vortex

Noël Coward

Shireen Scrooker

Hoog tijd

Tom Cole

Shireen Strooker

En de zon ging nooit

Mike Ho-Sam-Sooi

Shireen Strooker

Jennifer Rogers

Shireen Strooker

26-3-1991

REGIE

ROL
Mariene

Groningen
16-8-1991

Stichting Strooker;

Florence Lancaster

Bellevue/Nieuwe de la Mar
19- 12-1991

Joop van den Ende
Toneclprodukcies

18-2-1992

Ho-Produkcies

meer onder
~

2-11-1992

Joop van den Ende

Puzzels

Theaterprodukties
februari 1993

Hamburger Schauspiclhaus Es wird :Uit

Tom Cole

Shireen Strooker

19-4-1993

Stichting Strooker

D e aap; D e onttakeling

naar Franz Kafka;

Shireen Strooker

20-3-1994

Amsterdams Kleinkunst

Hommage aan Ramses Shafjj

23-8-1 994

Provadja Produkties

25- 10-1994

Stichting Strooker; 'r Bos Nooit zal het paradijs aan-

Maarten Biesheuvcl

Festival

22-3-1995

Het ware westen

Theaterproducties

breken, toch moet ik leven

Face; O ranjehotel

De meeuw

Sam Sheppard

Shireen Scrooker

naar Maarten Biesheuvel

Shireen St rooker

Anton Tsjechov

Jeroen van den Berg

De actrice
(Arkadina)

PREMIERE
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AUTEUR

REGIE

26-3- 1995

Kotteric Flamand;

Barcelona

Koen Venken

Sh irecn Srrooker i.s.m.

24-8-1995

Stardusr Thearre

La cage aux folies

Harvey Fierstcin

Shireen Strooker

4-12- 1995

Toneelschool Arnhem;

Een rituele show

De Werf

ROL

Bram Vermeulen

Shireen Strooker i.s.m.

lnstirut Kesenian Jakarta

Pierer Loef

7-12-1996

Cosmic

Hallo met God

10-10-1997

Leidse Schouwburg

Met Mar en Sien naar 2010

Shireen Strooker;

3-3- 1998

Grünfeld Theater-

Kniel met je goeie bun

collecrief

Frans Strijards [eindregie]

26-5-1998

Theater D e Engelenbak

Maria Stuart

Dacia Maraini

Shireen Strooker

27-6- 1998

Cu.lcure Coalition

/ndianenverhaun

Rabia el Wali;

Wendy Buttcrworch; Shirecn

Miluska Birge;

Srrooker [anisrieke begeleiding)

Shireen Srrooker
Sien

Marja Kok
uitvoerende

producties; Art & Pro

"'

Nazmiye Oral;
Malika al Houbach

12- 12-1999

Stichring Vrije Val

Carlos ende Uilenspiegel

20-1 -2000

Grünfeld

Maarten en Nicolien,

Theaterproducties

het bureau thuis

Sjoerd Kuyper i.s.m.

René Groothof;

Frank G roothof

Shireen Strooker

naar J.J.Voskuil

de moeder
van Nicolien
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Albee, Edward 36
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Brakke Grond 88
Bresser, Jan Paul 68
Brine, Adrian 3 1-35, 44
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Bruiloft van Kloris en Roosje, De 18

Brusse, Kees 20
Brussel, Betty van 14
Buddingh', Cees 49
Camp bel!, Joseph 109, 110
Campert, Remco 85
Carré 78
Cate, Ritsaert ten 52
Centrum, Toneelgroep 40, 42, 53
Chayefsky, Paddy 2 1
Claus, prins 96
Claus, Hugo 15, 37, 38, 52
Cole, Tom 102, 103
Commandeur, Jacques 41
Congresgebouw 56
Cosmic Illusion 110
Coward, Noë! 99, 100
Croiset, Hans 28, 88, 93, 94
Curvers, Dorijn 90
Dalsum, Albert van 31
Dans van sergeant Musgrave, De 34, 35

Dantra, Coomee 5
Danrra, Vera 9
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Dijk, Ko van 18, 19, 104
Dikke vingers 82
Dis, Adriaan van 89
Djadja Vanja 81

Domburg, Andrea 21
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Dresselhuys, Mary 19, 101-105
Drexhage, Hemmo B. 49
Drie zusters 11
Ei, Het 14

Ende, Joop van den 93, 102, 105
Enklaar, Cas 53, 69, 77, 78
Ensemble 19-22
Euripides 45, 93, 97
Faber, Peter 44, 45, 48, 49, 51, 53, 61, 65-67, 69, 74, 79, 108
Faber, Daan 61
Faber, Jesse 61
Face 106
Falstajf-proloog 45
Fassbinder, Rainer Werner 105, 106
Flauberc, Gustave 105
Foster Parents 102
Frank, Leonard 37, 38, 44, 47
Garcfa Lorca, Federico 28, 45
Gel der, Henk van 104
Gijsbreght van A emstel 18
Gijz elaar, De 32-34
Giraudoux, Jean 9, 82, 89, 91
Gorczak, Ruud 84
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Groorhof, Frank 53, 74, 77
Groorhot René 77
Grotowski, Jerzy 38, 56
Guerrilla
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Haage, Kari n 41
Haags(ch)e Comedie 24, 88, 93, 103
H aas, Polo de 29
H aenen, Paul 82
Hallo medemens 7 1, 72
Hallo met God 110- 112
Hamel, Loesje 28
Hamel, Maxim 26
Happy haven 43
Harrscichcing, Nederlandse 81
Heemskerk, Margreet 41
Hees, Judith 66, 67, 81 , 86
Heesvelde, Willy van 3 1
Heijer, Jac 57, 64
H eijn, Gerrie Jan 96
Hellinga, Gerben 40
Herdigein, Kennech 8 1, 83, 84, 86, 108
Hermus, Guus 20
Hofland, Marjan 63, 64
Holierhoek, Kees 45
Holst, Neel 81
Hoog tijd 100-104
Hoomans, Elise 28
Hostage, The 32
Huis, Het 21
Huiz e Avondrood 43, 44
lersel, Kees van 2 1
In for Treatment 79
Invasie, De 29
Invasion, L' 29
Ionesco, Eugène 43
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Jacobskerk 56
je moet ermee leven 69, 79
Jellicoe, Ann 49, 50
Jodjana 11
] oosten, Guy 88, 89
Justesen, Per 47, 49
Kafka, Franz 10 5
Karot 30
Kassies, Jan 53
Keesmaat, Joop 30
KLM 73
Klompé, Marga 53
Knack, The 49, 50
Kneep, De 49, 50, 57
Knop, De 21
Koerse, Sigrid 20, 2 1
Köhler, Charlotte 9
Kok, Marja 53, 58, 63, 73-81 , 106, 107
Koninklijke Schouwburg, Den Haag 9, 82, 93
Koolschijn, Gerard 97
Kous, Walter 4 1
Kraaykamp, Johnny 101 , 102-105
Krant, De 44
Lamers, Jan Joris 53
Langenberg, Berend Jan 89
Laseur, Cees l 03
Lensink, Ton 22-24, 27-29
Leven en laten leven 44
Lied van de moordenaar, H et 37, 39, 47
Liefhebber, Peter 108
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Li nden, Peter van der 11
List, Liesbeth 28
Litt!ewood, Joan 32
Live Like pigs 44
Luchtganger, De 43
Maarten en Nicolien 106-1 08
Mag ik met u meespelen 28, 45

Man in 't Veld, Hans 67, 69, 82, 86, 89, 91
Man, de vrouw en de moord, De 19
Manhoff, Bill 82
Mar en Sien op Kattengat JO 75-77
Mari, La femme et La mort, Le 19
Marceau, Félicien 14
Marechal, Rita 17
Massenet, Jules 7
Meer, Wil van de 99
Meester, Johan de 18
Meeuw, De 106, 108
Meijer, Ischa 27
Menist, Anita 30
Metsers, Hugo 33
Meyer, Wim de 36
Mickery 52
Misdaad 73
Moer, Ank van der 11
Mohr, Daria 53, 63
Molenaar, Jurg 44
Mrozek, Slawomir 30
M ueller-Stahl, Hager 4 1
Mulisch, Harry 21
Muyden, K.N. van 27
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Nationale Toneel, Het 93, 94, 105
NCRV 99
Nederlands Kamerconeel Antwerpen 29, 31, 33
Nederlandse Comedie 11 , 13-15, 18-20, 24, 28, 33, 42, 60
Neglect 80
Niet thuis 65-67, 69
Nieuw Rotterdams Toneel 22
Nieuwe Komedie/Arena 35, 40, 43, 44
Nieuwe de la Mar 19, 100
Nijhoff, Loudi 20
Nijholt, Willem 30
Nooit zal het paradijs aanbreken, toch moet ik leven 105
NTS (Nederlandse Televisie Stichting) 19, 20
Oeuf, L' 14

Ogden, Dunbar 79
Olree, Adriaan 96
Onder de leden 91, 93
Onder het melkwoud 15, 16, 18, 20, 33
Ondine 9, 82, 89-91
Oom Wanja 81, 82, 84
Oomens, L. 94
Oosthoek, Peter 40
Opgeschreven man, De 29
Oranjehotel, Het 106
Os, Ben van 100
Oster, Guus 14
Otterloo, Rogier van 38
O'Casey, Sean 40
Paleis op de Dam 112
Paradiso 56
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Parra, Pim de la 35
Perceval, Luc 88, 89
Pervié, Muharem 69

Piéton de /'air, Le 43
Pimentel, H eleen 9
Pinter, H arold 56
Polet, Sybren 21
Ponticr, Patty 95
Portes claquent, Les 18
Pos, Willy 7, 11
Prins, Annemarie 38 , 52
Proloog 43-45, 49, 57
Puck, Toneelgroep 31
Punt, Jan 16
Purperstof 40
PurpLe Dust 40
Queer FeL!ow, The 29
Raad voor de Kunst 89, 91, 105
Rekers, G uus 34
Residentie O rkest 56
Residentie Toneel 24
Rest, John van 38
Retti ch, Ri a 43, 5 1
Rienks, Jago-Bo 85, 96
Rietman, Mark 90
Rituele show, Een 108, 110
Roding, Thea 50
Roelfs , Jan 100
Romeo en Jeannette 24-26, 28, 82-84
Romeo en Julia 35
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Römer, Piet 41
Rotterdams Toneel 24
Roux, Lieneke Ie 81, 86
Royaards, Rense 53, 59, 62, 7 1
Ruivenkamp, Piet 50
Russell, Willy 93, 98
Rutten, André 38, 50
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Saalborn, Louis 19
Salomé 11-13, 20
Sa tie, Erik 103
Scarabee, Studio 52
Schierbeek, Bere 49
Scholten van Aschat, Gijs 95, 96
Sellars, Peter 112
Sergeant Musgrave's dance 34
Shaffy, Ramses 7, 11, 17, 28, 60
Shafjj Chantant 28
Shakespeare, William 35
Shining Hour, The 9
Shirley Valentine 93, 98, 99, 102- 104
Sikkema, Nienke 13
Sombermans aktie 85
Son, Hanneke van 89

Squat Theatre 69, 70
Stadsschouwburg Amsterdam 42
Steenbergen, Paul 9
Sterneberg, Ferd 11
Strooker, D evika 28, 29, 34, 49, 61
Strooker, Jacob Cornelis 5
Strooker, Jan 5, 7, 9
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Strooker, Stichting 88, 89, 93, 99, l 05, l 06
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Stud io, Toneelgroep 22, 49
Tax, Yan 100
Tenth man, The 21
Terzijde, Theater 52
Test, Werkgroep voor Experimenteel Toneel 21
T heater, Toneelgroep 19, 22, 24, 25, 28-30, 43-45
Theatre, Living 38
Thijs, Ger 98
Thomas, Dylan 15
Thoolen, Gerard 53, 62, 69, 73
Tiende man, De 2 1
Toestanden 58-60
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Toneelschool, Amsterdamse 11 , 42, 53, 81
Toneelschool, Arnhemse 29, 108
Toneelschool, Maastrichtse 93
Toneelschuur 53
Treurig lied van het trieste café, Het 36
Tsjajka 106
Tsjechov,Ancon P. 11, 81 , 106
Two fa.ces of murder 24
U bent mijn moeder 77
Ulsen, Henk van 20, 2 1
Under M ifk Wood 15
Unicas Studioso rum Vadae 29
Un ivers iteitsth eater, Amsterdamse 47, 53

VARA 64, 89
Veen, Ernst 89
Veld, H ans Man in 't 53, 66
Veldkamp, Hen k 75
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Shireen

Strooker (1935). Ze startte als

actrice, speelde af en toe een hoofdrol,
maar ging in de jaren zestig ook regisseren.
Die regies werden steeds experimenteler.
Het was de Engelse regisseur Adrian
Brine die haar in 1965 de ogen opende
voor wat er met theater allemaal mogelijk

was. In zijn voorstellingen waren improvisatie, muziek en beweging minstens zo
belangrijk als de tekst.
In 1970 was Srrooker één van de oprichters van her Werkteater. Als speelster en
stimulator maakte ze samen met haar
kompanen furore in projecten als Avondrood en Als de dood. Na haar vertrek uit
dit collectief in 1986 legde ze zich voornamelijk toe op regisseren. Ze werkte met
een eigen groep, maar ook, freela nce, bij
Het Nationale Toneel en bij Joop van
den Ende. De laatste jaren realiseerde ze
met jonge (sem i)professionals een aantal
interculturele producties. Ook is ze zelf
weer regelmatig op de planken re zien.

