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VOORWOORD In het voorjaar van 1gg7 arriveerden op Theater Instituut Nederland ruim vijftig ver

huisdozen gevuld met brieven, verslagen, notulen, t ientallen videobanden en duizen

den foto's. Het ging om de nalatenschap van een van de meest opmerkelijke gezel· 

schappen uit de Nederlandse theatergeschiedenis: Het Werkteater. Het Werkteater 

was een collectief met een missie. Die missie begon in 1g70 met de toekenning van 

een speciale subsidie aan twaalf acteurs, die twee jaar lang de tijd en alle vrijheid kre

gen om op zoek te gaan naar een nieuwe manier van theater maken. Deze jonge men

sen - sommigen waren net van school, anderen hadden al redelijk wat acteerervaring 

- kregen in feite de opdracht om hun specifieke talenten in te zetten voor het vinden 

van een nieuw soort toneel. En dat was iets waar Nederland - na vijfentwintig jaar 

verzorgd schouwburgtoneel, gebracht door grote, hiërarchisch georganiseerde 

gezelschappen - hard aan toe was. 

Die zoektocht van het collectief wierp al spoedig vruchten af. De groep zag kans om 

het Nederlands toneel met iets onvergelijkbaars te verrijken: toegankelijke, open 

voorstellingen op basis van improvisaties tot stand gebracht en getuigend van een 

grote menselijke betrokkenheid. Grote stapels fanmail van vaak diepgeraakte toe· 

schouwers laten zien dat Het Werkteater erin slaagde om een andere, zinvolle relatie 

met het publiek op te bouwen. 

Van die vijftig verhuisdozen een toegankelijk archief maken, dat was de taak waar ik 

mij in 1 gg7, als stagaire, voor gesteld zag, samen met mijn collega-student Theater· 

wetenschap Esther Hak en onder begeleiding van de archivaris van het Theater Insti

tuut Nederland Tuja van den Berg. Dat betekende het geduldig op datum sorteren 

van brieven, nietjes uit papier verwijderen, het beschrijven van de stukken en het 

bedenken van een structuur waar ze allemaal in zouden passen. Maar allereerst 

moesten we vertrouwd zien te raken met het Werkteater-jargon dat aanvankelijk nog 

wel eens vreemd aandeed: 'vrijdagvelletje' bijvoorbeeld (het weekrooster), 'stimula· 

tor' (de begeleider van het improvisatieproces) of' de klup' (andere benaming voor 

Het Werkteater in jaren-zeventig-spelling). Vreemde verrassingen - een oud, platge

drukt pakje shag tussen enorme stapels notulen van vergaderingen bijvoorbeeld -

maakten de herinnering aan het leven en werken (en vooral aan een vermoedelijk héle 

lange vergadering) op Kattengat 1 o soms heel levend. 

Na het afronden van dit archiefwerk schreef ik mijn doctoraalscriptie - een analyse 

van het Werkteater-repertoire - waarmee ik in 1 ggB afstudeerde aan de Universiteit 

van Utrecht. Maar Het Werkteater liet me niet los. 

In 1 ggg voltooide Niek Koppen een lange documentaire over Het Werkteater. Rond 

dezelfde tijd werden er ook acht videobanden gepresenteerd met de bekendste 

voorstellingen en films van de groep, die in het voorjaar van 2000 door de VPRO 

opnieuw op televisie werden uitgezonden. De hernieuwde aandacht vóór en het 

enthousiasme óver Het Werkteater gaven de doorslag bij mijn beslissing om de 

geschiedenis van dit gezelschap in een boek vast te leggen. 

B 
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Alhoewel er wel het een en ander over Het Werkteater gepubliceerd is, ontbrak tot 

nu toe een volledig overzicht van wat dit collectief in de loop van achttien jaar alle

maal tot stand heeft gebracht. Dit boek - vernoemd naar een tentvoorstelling van de 

groep uit 1 g16 en gebaseerd op het complete archief, mijn scriptie, aanvullend 

onderzoek en uitgebreide interviews met (bijna) alle oud-Werkteaterleden - beoogt 

om te beginnen dus een volledig beeld te geven van alle projecten en initiatieven 

waar Het Werkteater het Nederlandse publiek in al die jaren op heeft getrakteerd, 

van de allereerste optredens op straat en in Paradiso tot en met de speelfilms. Maar 

ook de prijzen, de tournees, citaten uit interviews en de ingewikkelde discussies na 

ruim tien jaar (tussen groepsleden die eigenl ijk niet meer zónder maar ook nauwelijks 

mét elkaar verder konden), zijn erin terug te vinden. Behalve een naslagwerk biedt 

Hallo medemens! ook een kijkje in de keuken van een bijzonder theatergezelschap. 

Het is ook het ' levensverhaal' van een collectief: hoe kwam zo'n groep tot stand, hoe 

werd er gewerkt, wat was de betekenis van succes, hoe kon er-toen de meningsver

schillen kwamen - toch worden doorgewerkt en wanneer kwam het blijkbaar onver

mijdelijke einde? Ik ga daarbij bewust heel uitgebreid in op de eerste twee onder

zoeksjaren. Dat waren de jaren waarin de primaire doelstellingen gerealiseerd 

moesten worden. De groep wilde een leiderloos collectief zijn en een 'zuivere en zin· 

volle' relatie tot stand brengen tussen de acteurs en het publiek, en tussen de acteur 

en zijn werk. Het vinden van de meest geschikte werkvorm om samen, op basis van 

improvisaties - als het ware uit het niets - nieuwe voorstellingen te ontwikkelen, was 

een moeizaam proces dat in die eerste jaren veel van de groepsleden eist e. 

Het Werkteater was een exponent van de jaren zeventig, zowel wat het denken over 

toneel als wat het denken over de samenleving betreft. Hallo medemens! geeft dus 

ook een beeld van het veranderende Nederlandse toneelklimaat in die jaren. En het is 

dankzij de intense sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van Het Werkteater, dat 

het boek ook gelezen kan worden als een staalkaart van wat er toentertijd allemaal 

leefde in de Nederl andse samenleving. 

De totstandkoming van Hallo medemens! De geschiedenis van Het Werkteater was een 

omvangrijk project dat ik nooit zonder de hulp van anderen had kunnen voltooien. 

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken tegenover alle oud-leden van Het Werkteater. 

Het was hartverwarmend om te ervaren hoe gastvrij ik overal werd ontvangen en hoe 

aan de keukentafel de geschiedenis iedere keer opnieuw tot leven kwam. Ik ben mij 

er terdege van bewust dat deze zo verschillende mensen het nooit eens zullen wor· 

den over dé geschiedenis van Het Werkteater. Dit boek beschrijft' een' geschiedenis 

van het Werkteater, volgens mijn interpretatie en naar mijn smaak. 

Cas Enk laar wil ik graag bedanken voor zijn commentaar en voor het ordenen van het 

immense fotoarchief van de groep. 

Voorts wil ik Rob van der Zalm bedanken voor zijn nauwgezette en onmisbare com

ment aar en zijn geestelijke bij stand gedurende dit lange project. Ondanks de letter

lijke afstand die we telkens moesten overbruggen is er een goede samenwerking tot 

stand gekomen die essentieel was! Ook Divera Stavenuiterwil ik bedanken voor haar 



motiverende begeleiding en haar vetrouwen. Jurriaan Ruijs, bedankt voor je waarde· 

volle adviezen(!) en voor nog zoveel meer. Verder wil ik bedanken: Henk Pel, Nel 

Punt, Xandra Knebel, Loek Zonneveld, Tuja van den Berg, Monica Broeken en Roel 

Boogaards. Het Fonds Bijzondere Journa listieke Projecten stelde een auteurssubsidie 

ter beschikking, waardoor ik tijd kon vrijmaken om dit boek te schrijven. 

Ook wil ik graag stil staan bij twee personen die van onschatbare waarde zijn geweest 

voor Het Werkteater maar die er helaas niet meer zijn: Jac Heijer, van wiens inzichten 

(op krantenpapier) ik maar al te vaak afhankelijk ben geweest, en Gerard Thoolen, die 

alleen al om zijn rol als mevrouw Emanuels in Een zwoele zomeravond de onsterfelijk· 

heid verdiende. 

Tot slot nog dit: ergens tussen die eerste dag van mijn archiefstage en dit moment, nu 

ik een periode van ruim vier jaar definitief afsluit, ben ik mijn wetenschappelijke, 

afstandelijke kijk op Het Werkteater verloren, simpelweg omdat ik van deze groep en 

van hun voorstellingen ben gaan houden. Ik hoop dat zich, wat mij betreft in de nabije 

toekomst, nieuwe, verg elijkbare initiatieven zullen gaan voordoen in het Nederlands 

toneel en dat toneel (onder het motto: 'Hallo medemens!') weer vaker in het t eken 

zal staan van betrokkenheid en van herkenbare, relevante onderwerpen die niet 

alleen een kleine, culturele elite aanspreken. 

MARGOT VAN SCHAYK 

New York, augustus 2001 

PS De rebelse geest van de jaren zestig en zeventig kwam onder andere ook tot uiting 

in allerlei anarchistische spell ingswijzen. In verband met de leesbaarheid is besloten 

alle citaten om te zetten naar de huidige spelling. 10 





PEACE EN 
PROVO 

Het decennium dat voorafging aan 1970, het jaar waarin twaalf acteurs in Amsterdam 

Het Werkteater oprichtten, werd gekenmerkt door grote maatschappelijke verande

ringen. Na de sobere naoorlogse periode van wederopbouw kwam de Nederlandse 

economie weer in gunstiger vaarwater. Het inkomen van de gemiddelde Nederlander 

ging in de jaren zestig met grote sprongen omhoog en veel mensen konden in die tijd 

hun eerste televisie of auto aanschaffen of genoten van hun eerste buitenlandse 

vakantie. De tevredenheid over de grote welvaartsstijging in de jaren zestig werd 

enigszins getemperd door andere erfenissen uit de jaren vijftig, zoals de koude oor

log en de daaruit voortvloeiende ongerustheid over de wereldvrede. 

Lijnrecht tegenover deze tevreden generatie· die de oorlog nog bewust had meege

maakt', stond de eerste naoorlogse generatie volwassenen voor wie vrijheid en wel

vaart altijd gemeengoed waren geweest. Bij velen van hen riep de sterke economi· 

sche groei wantrouwen op; zij vreesden de kapita listische consumptiemaatschappij. 

Daarbij begonnen jongeren zich meer en meer te verzetten tegen de haast onwrikba

re burgerlijke moraal en het keurslijf van het jaren-vijftig -denken, van 'wie wat be

waart die heeft wat' tot 'wat zullen de buren ervan denken'.' 

De jongere generatie maakte zich aanvankelijk kenbaar met tamelijk onschuldige pro· 

vocaties, waarmee bestaande normen en waarden werden ontregeld. Uiterlijk - lange 

loshangende haren, indiakatoen, kettingen, sanda len - speelde daarbij een belangrij

ke rol. Maar ook het experimenteren met geestverruimende middelen en het hante

ren van een· eksperimentele of sosjalistiese' spelling, hoorden bij deze nieuwe, afwij· 

kende levensstijl, die de ergernis van ouders en ouderen opwekte. Die vonden· ge· 

woon' immers 'al gek genoeg'. 

Maar naast deze uiterlijke kenmerken was het vooral een verandering van mentaliteit 

die in het oog sprong, zich uitend in het openlijk experimenteren met geestverrui· 

mende middelen en het voorstaan van de 'vrije liefde': genoeg stof voor een stevig 

huiselijk debat in menig gezin in Nederland. 

De introductie van de pi l b ijvoorbeeld stuitte op groot verzet bij de ouderen. De 

groei van het aantal atoomwapens was een ontwikkeling die veel ouderen als een 

noodzakelijk kwaad ervoeren, terwijl hun jongere tijdgenoten daar fanatieke tegen· 

standers van waren. 

Deze veranderende mentaliteit droeg in belangrijke mate bij aan het losweken van de 

traditionele normen en waarden. Normen en waarden die, veel meer dan nu het geval 

is, door een overgrote meerderheid van de bevolking gedeeld werden en zeer diep in 

de naoorlogse Nederlandse samenleving waren verankerd. 

Kerken en andere traditionele en gevestigde instanties, die in de jaren vijftig nog 

steun en richting hadden gegeven aan veel mensen, bleken in de jaren zestig niet te 
zijn opgewassen tegen de snelle en hevige veranderingen in de maatschappij. Zij ver

loren voor een belangrijk deel het contact met jongeren. De traditionele, verzuilde 

maatschappij was daarmee definit ief op zijn terugtocht. 

Op een bepaald moment besloten subgroepen binnen deze generatie naoorlogse jon

geren hun politiek engagement in concrete acties te gaan vertalen. Zo begon de 12 
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TOllEEL· 
FABRIEKEN 

Provo-beweging vanaf i 965 pamfletten en een krantje te verspreiden. Daarnaast 

organiseerden ze vele ludieke acties en happenings en ontwikkelden ze 'agentje trei

teren' tot een specialiteit. De actie op i o maart i 966 spande zonder twijfel de kroon. 

Actievoerders - niet al leen Provo's overigens - slaagden erin om tijdens de omstreden 

bruiloft van Beatrix met de Duitser Claus von Amsberg een rookbom te gooien in de 

vorstelijke huwelijksstoet. De complete binnen- en buitenlandse pers deed verslag 

van deze controversiële daad. De foto's die vervolgens in de kranten verschenen lie

ten echter zien hoe gewelddadig de politie tegen de actievoerders was opgetreden, 

en dat gaf opnieuw aanleiding tot een politieke rel. Het standpunt van veel linkse jon

geren was dat met de Nederlandse autoriteiten geen land te bezeilen was en dat 

standpunt kon na dit optreden op extra publieke steun rekenen. 

De Provo-beweging werd in 1967 formeel opgeheven, maar dit betekende allerminst 

dat er een einde kwam aan de acties en opstanden. Een ware golf van openbare dis

cussies spoelde over het land en zorgde voor onrust in veel steden. Studenten van ver

schillende universiteiten in Nederland, Duitsland en Frankrijk namen het voortouw om 

met elkaar en met docenten te discussiëren over een nieuwe inrichting van de maat

schappij. Ook de bestaande bestuursvormen binnen de universiteiten zelf werden aan 

kritiek onderworpen. In Frankrijk werden de kansen om, na ellenlange onderhandelin

gen, tot een democratischer inrichting van de universiteiten te komen in i 967 door

kruist door het Rapport-Ma ris, waarin weliswaar een nieuwe, maar juist extra hiërar

chische organisatiestructuur werd voorgesteld. Het jaar daarop werd Parijs opgeschud 

door een massale studentenopstand die volkomen uit de hand liep. Mede door het 

agressieve optreden van de Franse politie vielen er zo'n 800 gewonden. 

Ook in Nederland bleef studentenopstand niet uit. Het begon in Tilburg, op 28 april 

1969, toen studenten van de Katholieke Hogeschool Brabant het hoofdgebouw bezet

ten en de school ter plekke omdoopten tot 'Karl Marx Universiteit'. De bezetting werd 

op 8 mei opgeheven nadat het college met enkele hoopgevende tegemoetkomingen 

was gekomen. Nog geen twee weken later. op 16 mei i 96g, werd de bestuurszetel van 

de Universiteit van Amsterdam, het Maagdenhuis, bezet. De politie reageerde na de 

Parijse rellen en de Provo-acties in eigen stad inmiddels wat voorzichtiger op derge

lijke ordeverstoringen. Harde represailles zouden de sympathie voor de actievoerders 

alleen maar vergroten. 

Zo wist een naar verandering en vernieuwing verlangende generatie gedurende de 

jaren zestig de gevestigde orde stevig aan het wankelen te brengen. De inzet was het 

herordenen en democratiseren van een sterk hiërarchisch ingerichte en verzuilde 

maatschappij.' Die veranderingen hebben uiteindelijk langer op zich laten wachten 

dan veel actievoerders toen dachten. 

De generatiekloof die zich in de jaren zestig openbaarde, veroorzaakte ook in de 

wereld van het Nederlandse toneel veel conflict en debat. De jongere acteurs en regis

seurs zagen binnen de grote, door de overheid gesteunde gezelschappen vrijwel niets 

terug van de processen die buiten het theater gaande waren. Dit gold volgens hen 



zowel voor de wijze waarop in die 'toneelfabrieken' werd gewerkt, als voor de teneur 

van de stukken die het publiek kreeg voorgeschoteld. De grote gezelschappen vorm· 

den een machtsblok waarin artistieke leiders en regisseurs van de oude stempel het 

voor het zeggen hadden. Zij voelden er weinig voor om met de jonge oproerkraaiers 

te twisten over' goede smaak', laat staan over het herverdelen van de financiële 

middelen. 

Sinds de jaren vijftig domineerden de Nederlandse en de Haagse Comedie het Neder

landse theater. Ze brachten een vergelijkbaar repertoire waarin willekeur de boven

toon voerde. Het ging deze gezelschappen om het spelen van mooie stukken met 

'mooie rollen'. Een voorstelling moest een gaaf geheel zijn, dat wil zeggen: een 
esthetische eenheid, die voor de toeschouwer geloofwaardig was en waaraan veel 

fraais te genieten vie l. De verantwoordelijkheid voor het creëren van zoveel schoon

heid lag in de regel geheel bij de regisseur. Werkend vanuit de tekst bracht hij (want 

in de regel ging het om een man) alle versch illende theatrale elementen bij elkaar, en 

begeleidde hij de acteur bij het minutieus vertalen van alle emoties die in de tekst 

verborgen lagen.' 

Halverwege de jaren vijftig was het theaterbezoek flink gaan dalen. Kwamen in de 

naoorlogse jaren nog vijf miljoen toeschouwers naar het theater, eind jaren zestig 

werden er aan de kassa van de Nederlandse theaters jaarlijks nog geen twee miljoen 

kaartjes verkocht.• Voor degenen die de monopolieposit ie van de grote gezelschap

pen bevochten, waren deze dalende bezoekcijfers en bovendien de enorme vergrij

zing van het overgebleven publiek een reden te meer om nog luider en duidelijker 

tegenspel te bieden. 

Het zogenaamde ABC·trio, bestaande uit Hans Croiset, artistiek leider bij Toneel· 

groep Theater, Gerrit Korthals Altes, zijn directiesecretaris, en de dramaturg Wilbert 

Bank, initieerden een nieuw tijdschrift, Teatraal geheten, dat de noodzakelijke discus

sie over toneelvernieuwingen diende te ondersteunen. Het tijdschrift fuseerde overi· 

gens al na een jaar met het bijna een eeuw oude toneel blad Het Toneel. 
Ook de toenmalige secretaris van de Raad voor de Kunst, Jan Kassies,' leverde een 

belangrijke bijdrage aan de discussie over het Nederlands toneel(-beleid). Zijn 'Dis

kussienota over toneelsubsidiëring' uit 1 g65 toonde aan, dat voor nieuw op te rich

ten gezelschappen geen subsidie beschikbaar was (deze werden dus niet opgericht), 

dat reeds bestaande groepen niet in de gesubsidieerde sector werden opgenomen en 

dat bestaande én gesubsidieerde gezelschappen, door de subsidievoorwaarden, nau

welijks kans hadden te experimenteren en/of hun karakter te wijzigen. Bovendien 

bleek het subsidiebeleid in de praktijk niet tot resultaat te hebben dat nieuwe 

publieksgroepen voor toneel werden gewonnen. 

De discussie over het beleid, dat zoveel te wensen overliet, kwam daarna pas echt 

goed op gang. Vanaf 1g66 werd er in de begroting jaarlijks één ton gereserveerd voor 

'incidentele artistieke initiatieven op het gebied van toneel'. Het geringe geldbedrag 

toonde eens te meer aan hoe weinig serieus er door de overheid met de kwestie werd 

omgesprongen. Met één ton konden maar enkele kleine initiatieven geholpen wor

den. 14 
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BUITEll· 
LAllDSE 

lllYLOED 

Ondanks de vele nota's, de pogingen tot discussie en de welwillendheid van enkelen 

in de jaren daarna, bleven de verschillende partijen in de toneelwereld tegenover 

elkaar staan: enerzijds de gevestigde, oudere generatie, die naar grootschal igheid 

streefde en grote (reizende) gezelschappen in de toneelbehoefte van heel Nederland 

wi lde laten voorzien; anderzijds een aanstormende generatie jonge theatermakers, 

die aan nieuwe initiatieven en experimenten prioriteit wilde geven en de vrijheid 

w ilde krijgen zich te ontwikkelen en/of te specialiseren zonder zich met het 'voor

elk-wat-wils-repertoire' bezig te hoeven houden. 

Deze nieuwe visie op toneel, die zich eind jaren zestig steeds duidelijker ontwikkel

de, werd niet alleen door de maatschappelijke ontwikkelingen sterk beïnvloed, maar 

ook door optredens van buiten landse theatergezelschappen in Nederland. De voor

stellingen van Open Theatre, The Living Theatre en La Mama uit de Verenigde Staten 

en de Pip Simmons Theatre Group uit Engeland zorgden voor veel beroering onder 

het Nederlandse publiek. Wat deze groepen, ondanks hun grote verscheidenheid, 

met elkaar gemeen hadden, was dat de acteur en zijn fysieke expressie centraal ston

den en er minder aandacht uitging naar het gebruik van decor, kostuums, belichting 

enzovoort. Een acteur die het toneel op kwam lopen, in zijn' eigen kleren·, om daar 

vervolgens minutenlang alleen maar te staan, zwijgend! Het publiek zat er verbijsterd 

naarte kijken.' 

De opkomst van een alternatieve theatercultuur in Amerika en Engeland hing samen 

met de grote werkeloosheid die daar onder acteurs heerste. Zij die geen betaalde 

baan konden vinden op Broadway of West End richtten zelf theatergroepen op en 

hadden daarnaast een part-time baan om van te leven. Juist deze nieuwe theater

groepen genoten, door hun economische onafhankelijkheid, een grote artistieke vrij

heid. De groepsleden zetten zich af tegen de geldverslindende, gelikte theatershows 

en wilden het theater terugbrengen tot wat in hun ogen de essentie was: de acteur. 

Veel Amerikaanse theatermakers grepen bij hun onderzoek naar de acteur terug naar 

de methode van de Actors Studio, beter bekend als 'the method'. gebaseerd op het 

systeem van de Russische regisseur Stanislawski (1863-1938). Behalve Stanislawski 

was ook de Poolse theatermaker Grotowski (1933-1999) van zeer grote betekenis 

voor deze nieuwe theateropvattingen. In zijn benadering krijgt de acteur een nog 

centralere rol toebedeeld. Grotowski ziet de acteur als een 'katalysator' voor de, over 

het algemeen, sobere theatrale ervaring. 'Sober· verwijst ook hier naar het weglaten 

van de overige bestanddelen (decor, kostuums, licht enz.) van een conventionele 

toneelvoorstelling, waardoor alle aandacht op de 'heilige acteur' wordt gericht. Eisen 

waaraan deze heilige, Grotowskiaanse acteur moet voldoen zijn een ongeremde, lijfe

lijke expressiviteit, het kunnen afbreken van eventuele psychische barrières, het vin

den van het gemeenschappelijke 'ritme· van de groep en het kunnen overschrijden 

van de grens tussen acteur en publiek om een zo groot mogelijke betrokkenheid te 

bereiken.' 



AHTIE 
TOMAAT 

Toen de roep om een actueler, geëngageerd toneel steeds maar genegeerd werd, gin

gen de frustraties zich bij de opposanten meer en meer opstapelen. Totdat de bom 

uiteindelijk barstte, op g oktober i 969. 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse Stadsschouwburg, 

werd door de Nederlandse Comedie die maand De storm van William Shakespeare 

opgevoerd. Twee studenten van de Amsterdamse Toneelschool (Lien Heyting en 

Ernst Katz) gooiden die bewuste avond na afloop van de voorstell ing enkele tomaten 

naar de acteurs van de Nederlandse Comedie. Vooraf hadden de twee studenten 

afgesproken de tomaten alleen te zullen gooien wanneer de voorstelling ook daad· 

werkelijk een bevestiging zou zijn van de ongeïnspireerde en achterhaalde toneelop

vattingen waar de Nederlandse Comedie een exponent van was. Alhoewel de meeste 

acteurs, die op dat moment het applaus in ontvangst namen, de tomaten niet eens 

opmerkten, markeerde deze actie het begin van een periode van protestacties en 

onderbrekingen van voorstellingen. Met de bezadigde rust in de schouwburg was het 

voor even gedaan. 

Op 17 oktober verstoorden tientallen actievoerders met tomaten, fluitjes en een 

stinkbom wederom een voorstelling van de Nederlandse Comedie. Zij eisten een 

openbare discussie, op staande voet. Ditmaal zegde Guus Oster, de directeur van 'het 

eerste gezelschap des lands', toe zo'n discussie te zullen organiseren en wel op zater· 

dag 1 november in de grote zaal van de Stadsschouwburg in Amsterdam, in de hoop 

daarmee de rust in het theater te doen wederkeren. In de bibliotheek van het lnsti· 

t uut voor Theaterwetenschap in Amsterdam werd tijdens de voorbereidingen voor 

die eerste november de' Aktiegroep Tomaat' in het leven geroepen. In de t ussentijd 

bleven de actievoerders pamfletten uitdelen waarin ook de Amsterdamse bevolking 

voor de discussie werd uitgenodigd. Want naast de ouderwetse stijl van ensceneren 

en het plichtmatige repertoire van de grote gezelschappen baarde ook de geringe 

interesse voor toneel onder de Nederlandse bevolking de actiegroep grote zorgen. 

De Stadsschouwburg zat afgeladen vol toen op de middag van 1 november een verhit· 

te discussie losbrak tussen voor- en tegenstanders van verandering en vernieuwing. 

De discussie leverde om te beginnen een belangrijke toename van het aanta l Tomaat· 

aanhangers op. De pers was ruimschoots vertegenwoordigd en besteedde uitgebreid 

aandacht aan de kwestie. Verder werd aan het eind van de middag aan de actievoer

ders beloofd, dat zij inzage zouden krijgen in de beleidsstukken van de Nederlandse 

Comedie. Twee acteurs van dat gezelschap (Ellen Vogel en Rudolf Lucieer) stelden 

bovendien voor deel te zullen nemen aan de voorgenomen maandagavondbijeenkom

sten van Aktiegroep Tomaat om daar mee te debatteren over theatervernieuwingen. 

Kort na de discussie van 1 november bleek echter dat van inzage in het beleid nooit 

iets terecht zou komen. 

De actiegroep had dat kunnen opmaken uit een geheime nota waarin het 'Plan tot 

reorganisatie van het Nederlands toneel' werd onderzocht. Dit p lan was in 1965 ge

ïnitieerd door de drie grote gezelschappen met als doel de steeds leg ere theaterzalen 

weer vol te krijgen. De minister van CRM, Marga Klompé, gaf in , g67 haar goed keu· 16 
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ring aan het plan en liet een begin maken met de uitvoering. Na eenjaar rees echter 

twijfel over het effect en de uitkomst van de reorganisatie en besloten werd om de 

journalist Paul Beugels de zaak te laten onderzoeken. Over de uitkomst van dit onder· 

zoek werd vervolgens zeer geheimzinnig gedaan - het zogenaamde 'witboek' mocht 

in elk geval niet openbaar worden gemaakt, totdat één van de Tomaat-leden kans zag 

een exemplaar te stelen. 

Uit het witboek bleek dat de reorganisatie ronduit faalde en dat Oster iets heel 

anders voor ogen stond: hij wilde zijn gezelschap tot het grootste van Nederland 

maken, een nationaal toneelgezelschap. Na het lezen van het witboek begrepen de 

leden van Aktiegroep Tomaat heel goed waarom er nooit wat was gekomen van de 

beloofde inzage in het beleid van Oster. 

Op verschillende plaatsen in het land bleven actievoerders proberen tijdens of na 

voorstellingen een discussie met acteurs en publiek teweeg te brengen. Ook de 

Haagse Comedie en het Nieuw Rotterdams Toneel moesten het daarbij ontgelden. In 

de Rotterdamse Schouwburg werden door actievoerders van het Algemeen Rotter· 

dams Studententoneel gekookte eieren naar het toneel gegooid, wat tot een grote 

vechtpartij in de schouwburg leidde.• 

En terwijl men discussieerde, verstoorde, een enkele tomaat richting toneel wierp en 

nóg eens discussieerde, bloedde Aktie Tomaat in de eerste maanden van i 970 lang

zaam dood. Er was onder de Tomaat·aanhangers verdeeldheid ontstaan over de wijze 

van actievoeren, die volgens de een te tam, en volgens de ander te extreem zou zijn. 

Belangrijker was echter dat ook op inhoudelijke punten - ten aanzien van de te vol· 

gen strategie en het uiteindelijke doel van de afgedwongen hervormingen-de 

meningen binnen het actiefront verdeeld raakten . Maar nog los daarvan zou een 

begrijpelijke reden voor het doodbloeden van Aktie Tomaat kunnen zijn, dat de actie· 

voerders hun doel, namelijk het in beweging brengen van het voorheen zo starre en 

gesloten toneelbestel, in die korte periode volledig hadden bereikt. Het nieuwe 

decennium zou, wat toneel betreft, in geen enkel opzicht nog lijken op het vooraf· 

gaande. Of deze veranderingen het directe resultaat waren van Aktie Tomaat of dat 

zij autonoom en al lang onvermijdelijk waren, staat dertig jaar later nog ter discussie. 

Vast staat echter dat Aktie Tomaat de indrukwekkendste kentering markeert in de 

Nederlandse toneelgeschiedenis van de twintigste eeuw. 

Het roerige theaterseizoen 1g6g-1g70 was tevens het jaar waarin de fundamenten 

werden gelegd voor een gezelschap dat grote invloed zou krijgen op de toneelhervor· 

mingen van de jaren zeventig: tussen Aktie Tomaat en de oprichting van dit gezel· 

schap - Het Werkteater - kan echter geen directe relatie worden gelegd, aangezien 

de plannen voor de oprichting van deze groep dateren van vóór het moment dat de 

eerste tomaten door de Amsterdamse Stadsschouwburg vlogen. Wel zou het besluit 

van Marga Klompé, toenmalig minister van CRM, om de subsidieaanvraag van Het 

Werkteater te honoreren, beïnvloed kunnen zijn door het tomaat-tumult van die 

dagen. 



EEll GROEP 
YAll 

TWAALF 

De vroegste plannen om een nieuwe toneelgroep op te richten ontstonden eind sep· 

tember 1969 bij Jan Joris Lamers, die net als reg isseur was afgestudeerd aan de 

Amsterdamse Toneelschool. Hem was door Jan Kassies, de di recteur van de Toneel· 

school, ingefluisterd dat de minister mogelijk geld zou geven aan een theaterexperi· 

ment, een soort laboratorium waarin vernieuwing centraal zou staan. Lamers liet 

geen tijd verloren gaan en begon de oprichting van een dergelijke laboratoriumgroep 

meteen voor te bereiden. Eén jaar later, in september 1 g10. zou Het Werkteater van 

start gaan. 

De eerste fase bestond uit het bij elkaar brengen van een groep mensen die bereid 

was vanaf seizoen 1 g70-1 g11 hun (eventueel) bestaande werkzaamheden in te ruilen 

voor een experiment waarvan alleen het vermoeden bestond dat er door de overheid 

geld voor vrij zou worden gemaakt. Met veel mensen is over het initiatief gepraat en 

met ongeveer twintig mensen serieus. Voor sommigen was het plan te vaag, zij durf

den de stap niet te wagen. Anderen hadden net bijgetekend voor een nieuw seizoen 

bij hun huidige werkgever en haakten om die reden af. Er waren ook principiële wei

geraars bij. Jéröme Reehuis en Hidde Maas bijvoorbeeld deden niet mee omdat zij 

van mening waren, dat eerst het hele bestel moest worden opgeblazen voor er met 

iets nieuws begonnen kon worden. De meeste mensen die op dat moment bij het ini

tiatief betrokken waren dachten niet dat het nieuwe alleen op de puinhopen van het 

oude een kans zou hebben. Zij kozen voor het volgen van een geheel eigen weg. De 

ideeën, vorm en inhoud van de nieuw op te richten groep zouden zó anders zijn dan al 

het bestaande, dat niets in feite een bedreiging of belemmering hoefde te vormen. 

Uiteindelijk bestond het Werkteater bij de oprichting uit twaalf leden, aan welk getal 

de eerste, maar slechts heel kort gebruikte naam van de groep werd ontleend: ·de 

groep van twaalf'. Volgens Jan Joris Lamers zou deze naam een hommage aan Gro· 

towski zijn geweest, wiens gezelschap aanvankelijk 'Het theaterlaboratorium van de 

dertien rijen' heette. De naam roept misschien ook niet geheel onbedoeld associaties 

op met de twaalf apostelen. August Defresne publiceerde in 1 g64 een artikel in Het 
Toneel, waarin hij twee soorten toneel van elkaar onderscheidt. Ten eerste dat van de 

tovenaars, acteurs met uits luitend artistieke ambities, die het meevoeren van het 

publiek in de op het toneel gecreëerde wereld tot doel hebben verheven. Ten tweede 

dat van de apostelen, acteurs die gedreven worden door het zoeken naar waarheid, 

een overtuiging uitdragen en het publiek confronteren met zichzelf, hun eigen 

emoties. 

In januari 1971 hield de door de overheid aangestelde rapporteur Tom Blokdijk een 

enquête onder de leden van de groep (die toen een half jaar bezig was) waarin hij 

onder meer vroeg naar de verwachtingen die men bij aanvang van het project had 

gehad, wat men hoopte te realiseren met elkaar, en hoe iedereen betrokken was 

geraakt bij het project. Hieronder een korte weergave van de reacties, aangevuld met 

persoonlijke gegevens van de oprichters.' 

18 
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JAN JORIS LAMERS 

Amsterdam, 25 maart 1942 
1960-1961 Toneelschool Amsterdam, een jaar acteursopleiding 
1961-1962 Een jaar lezen in Spanje 
1962-1966 Tekenen en schilderen aan de Rijksacademie en daarna een aantal zeer uit· 
een lopende werkzaamheden, van Bijenkorf-etalages tot amateur-regies 
1966-1969 Toneelschool Amsterdam, regieopleiding, eindexamen in 1969 

Het Werkteater: Eind september 196g, vlak voor mijn reis naar de oostlanden, kreeg 
ik in een gesprek met Jan Kassies de indruk dat het wel mogelijk zou zijn, dat de 
minister een theaterlaboratorium, in de meest strikte zin van het woord, dat wil zeg
gen zonder verplichtingen en genormeerde voorwaarden, zoals voorstellingen, pro
ducties naar buiten toe, zou willen subsidiëren, mede omdat er bij CRM twijfels waren 
gerezen, over de juiste besteding tot dan toe, van de gelden die voor experiment 
beschikbaar waren gesteld. 
Ik ben toen met een heleboel mensen uit mijn naaste omgeving gaan praten over het 
idee wat zo'n groep zou moeten zijn en of ze bereid zouden zijn op zeer korte termijn 
te beslissen, met een soort onbegrensd vertrouwen in dit avontuur van een initiatief
groep te stappen, en in ieder geval de contracten voor het komende jaar niet te ver
lengen. 
Er werd drie of vier keer gepraat of vergaderd, er kwamen mensen bij en er vielen er 
af, en zo was er opeens een groep van twaalf. 
Over het gevestigde toneel: Wat me het meeste afstoot in het gevestigde theater is 
het vormen en vastleggen van een volwassen 'theaterpersoonlijkheid', het opzetten 
van een masker waarmee je dan verder door het leven moet, het aanleren van trucs 
zonder dat er enige aanleiding voor is en zonder een werkelijke achtergrond, zonder 
motief en, het belangrijkste, zonder jezelf en je eigen drijfveren ooit echt te kennen. 
Het is erg moeilijk om binnen het bestel een plaats te vinden waar je niet onmiddellijk 
wordt benoemd. Als regisseur word je geacht een ander je droom op te leggen. Er is 
vooral in het huidige productiesysteem geen plaats om ideeën vrij te ontwikkelen, 
om niet onmiddellijk de auteur, de uitvinder of de reisleider te worden." 

YOLANDE BERTSCH 

Ga roet (Indonesië), 22 april 1942 
Toneelschool Amsterdam, eindexamen in 1964 
1964-1967 Toneelgroep Centrum" 

Het Werkteater: In september 1g6g kreeg ik bezoek van Jan Joris, die mij vertelde 
over plannen voor het oprichten van een soort researchtheater; plannen, die toen nog 
geheel in een ontwikkelingsfase waren. Hij vertelde me over de mensen, die toen al 
min of meer bij elkaar waren en vroeg mij om meer suggesties ten aanzien van de 
samenstelling van de groep. Het bleek dat de mensen waaraan ik dacht al bijna alle· 



maal bij het plan betrokken wa ren en wellicht ook deel zouden uitmaken van de 
groep. Wij hebben elkaar ontmoet, voor zover dat mogelijk was, met elkaar gepraat. 
(Ik kende de meeste mensen nog niet erg goed, maar vertrouwde min of meer uit 
ervaring, kennis van werk, intuïtie.) Uiteindelijk resulteerde dat alles in een bijeen· 
komst van 1 5 mensen op de Toneelschool om 24.00 uur, waar 12 van de 15 mensen 
de beslissing namen om zich te bundelen en een gezamenlijk verzoek om subsidie tot 
CRM te richten. Bovendien werd besloten, dat er geen verbintenissen zouden worden 
aangegaan voor het seizoen 1 g70-1971 totdat we uitsluitsel van het ministerie zou· 
den hebben gekregen. 

MARJA KOK 

Rotterdam, 29juni 1944 
Toneelschool Amsterdam, eindexamen in 1g65 
1965-1970 Toneelgroep Centrum 

Het Werkteater: Op een goeie dag in september (196g) kwam Joris mij opzoeken en 
vertelde dat Kassies had gezegd dat er bij het ministerie mogelijkheden waren ter 
subsidiëring van een theaterexperiment. Toen dachten we 'dat moeten we doen', 
vanaf dat moment is het zeer snel gegaan. 

CAS ENKLAAR 

Den Helder, 22 april 1943 
Toneelschool Amsterdam, eindexamen in 1968 
1968-1970 Toneelgroep Centrum 

Het Werkteater: Joris had een gesprek met Kassies over zijn toekomstplannen. Joris 
zei dat hij niet in het bestel wilde. Kassîes zei dat nu de tijd rijp was om iets te begin
nen, dat het ministerie daar ook welwillend tegenover zou staan. 
Het sprak vanzelf dat Helmert, Daria [klasgenoten van Cas op de Toneelschool]. 
Marja en ik van de partij zouden zijn. En Joris dacht meteen aan Shireen en Peter. 
Over het gevestigde toneel in 1970: In het algemeen kan ik zeggen dat er bij een 
gezelschap geen werkelijke bezinning is van ieder lid op wat ze zijn, wat zij willen met 
toneel en hoe zij dat samen willen doen. Er is geen ruimte voor het individu. Het is 
een fabriekje dat gebrekkige kunst produceert en waarin alleen prestaties en resulta· 
ten gelden. Ik zie toneel als een levend, variabel iets, wat tussen mensen gebeurt, 
over mensen en hun verhouding tot de wereld. " 
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HELMERT WOUDENBERG 

Elspe (D.), 15 februari 1945 
Toneelschool Amsterdam, eindexamen in 1 968 

1968-1970 Toneelgroep Centrum 

Het Werkteater: Toen ik bij Centrum was, werd ik benaderd door Jan Joris, toen hij 
een keer achter bij me op de fiets zat. 

Zijn visie op het bestel: Ik heb me nooit 'definitief' ongelukkig gevoeld in het bestel, 

heb ook niet geweigerd er ooit in te werken. Toneelspelen is voor mij een objectief 

fenomeen, dat opgeroepen kan worden ondanks absurde organisatie of maatschap· 

pelijke wanverhoudingen. Ik heb voor Het Werkteater gekozen om de ruimte en 

potentie van de mensen die er deel van uitmaken, niet omdat ik ergens anders vast 

was komen te zitten. 
Bij alles wat ik gedaan heb en nog doe, krijg ik steeds meer het idee dat iemand zijn 

acteurschap kan terugbrengen tot een bepaalde mentaliteit, een spanningsboog, een 

spiraal, één ding, waarin hij elke opgave, die hij aanvaardt, kan opvangen en omzet· 

ten. 

SHIREEN 5TROOKER 

's-Gravenhage, 22ju li 1935 
Toneelschool Amsterdam, eindexamen 1957 

1957-1959 Nederlandse Comedie 

1959-1962 Ensemble 
1962-1964 Toneelgroep Theater 

1965-1966 Nederlands Kamertoneel Antwerpen 

1966-1968 Nieuwe Komedie 

1968-1969 Toneelgroep Centrum 

1969-1970 Studio 

Het Werkteater: Marja en Jan Joris belden mij omstreeks oktober (196g) op. Toen 

hadden wij een gesprek in een café. Of Peter en ik in principe voelden voor een werk· 
groep zonder vaste producties. Mijn 'ja' was heel gemakkelijk te geven." Persoonlijk 

zag ik in Het Werkteater de mogelijkheid om een werkwijze te ontwikkelen, 

waardoor alle bestaande werkwijzen van gezelschappen in één klap ineen zouden 

storten. Dit zie ik nog niet gerealiseerd. Ik laat dat idee basicaal niet los, maar ik ben 

nu iets geduldiger. 



GERARD ÎHOOLEN 

Oss, 14 februari 1943 - [ t Amsterdam, i 2 oktober 1996] 
Kweekschool in Breda 
Na toelat ingsexamen voor de Toneelschool in Maastri cht afgewezen 
1g66-1969 Mimegezelschap Kruimels 
1968-1969 Theater Terzijde 
1g69-1970 Gezelschap Will Spoor (mimetheater) 

Het We rkteater: Joris heeft me met een aantal anderen gevraagd september 1969. 
Terzijde was twee maanden geleden opgeheven. 
Over zijn opgedane theate rervaring: Werken in groepsverband met een duidelijke 
katalysator. Werken op thema's en in vormen die maatschappijkritisch waren. Wer
ken aan nieuwe lichaams· en stemtraining onder leiding van Annemarie Prins. Vorm
geven aan minder theatrale acties. Experimenteren met bewegingsvormen (Wil 
Spoor). Geen enkele waarheid ontdekt. 

DARIA MOHR 

Wassenaar, 1 o juni 1946 
Tonee lschool Amsterdam, eindexamen i 968 
1968-1970 Haagse Comedie 

Het Werkteater: Dat iets dergelijks als Het Werkteater opgericht moest worden was 
me al duidelijk toen ik nog op de Toneelschool zat. Er is vaak over zoiets gepraat zon
der dat er reële plannen bestonden. zonder initiatief, maar ondanks alle problemen 
en schijnbare onmogelijkheden die aan zoiets vastzitten, heb ik er eigenlijk altijd op 
gerekend dat zoiets vanzelf zou komen. 
Toen Joris kwam met zijn plan en me vertelde van zijn gesprek met Kassies. van de 
mensen die hij al gesproken had en die hij nog wilde spreken, van wie ik zeker de helft 
niet kende, van de eventuele mogelijkheden op financieel gebied wist ik dan ook 
meteen waar hij het over had. Het was voor mij een makkelijke beslissing. Ik was al 
geruime tijd vastbesloten bij de Haagse Comedie weg te gaan en bij een ander gezel· 
schap wilde ik ook niet. 
We hebben toen gepraat met e lkaar. de groep heeft elkaar geschreven over de bete
kenis die zo'n groep zou moeten hebben, de voorwaarden om deel te nemen enzo· 
voort en zo is een ontwerp ontstaan, een werknota, een subsidieaanvraag. 
De toevalsfactor die een willekeurig aantal mensen bij elkaar brengt was op zichzelf 
erg aantrekkelijk voor me, maar het feit van 'waarom ik wel en de anderen niet' vond 
ik erg moeilijk te accepteren. 
Het was onvermijdelijk, het alternatief was om niet mee te doen; het leek me toch 
het belangrijkste dat er überhaupt eens een groepje in staat werd gesteld aan de ont· 
wikkeling van hun ideeën over theater te werken, zonder voorwaarden van voorstel
lingen, repertoire enzovoort. 22 
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HANS MAN IN 'T VELD 

Vlaardingen, 27 september 1 945 
Middelbare-schooltijd doorgebracht in Haarlem 
1969 Oprichting van de Toneelschuur in Haarlem samen met Jan van Galen 

Het Werkteater: Jan Joris belde me op met de mededeling dat hij met een aantal 
andere mensen een nieuwe groep ging opzetten en of ik daar bij wilde komen. verder 
nog de mededeling van Kassies en de namen van een stuk of vijftien andere mensen, 
waarvan bij mij het belangrijkste was dat Shireen en Peter en Joris er in ieder geval 
deel van uitmaakten. de anderen kende ik nauwelijks. 
Motivatie: Mijn ervaring ligt meer in de organisatorische kant van het theater, de 
laatste jaren in de Stadsschouwburg (Haarlem) sterk gericht op de publiekswerving, 
waar ik me op het laatst een vertegenwoordiger voelde in een slechtwerkende stof
zuiger, eerst heb ik geprobeerd op een andere plek in Haarlem met andere mensen 
met een ander soort toneel bezig te zijn, toen ik ook hierin werd tegengewerkt ben ik 
bij de schouwburg weggegaan. 

HERMAN VINCK 

Aalst(B.), 7 juni 1935 
1950-1 957 Opleiding tot kunstschilder-beeldhouwer aan het Hoger Instituut Schone 
Kunsten St. lukas te Brussel 
1955· 1 958 Toneelschool Brussel (Koninklijk Conservatorium) 
1958-1962 Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel 
1962-1965 Nieuwe Komedie 
1965-1968 Ensemble Amsterdam 
1968-1 970 Toneelgroep Globe 

Het Werkteater: Gevraagd via Lou Landré of ik interesse had. Oktober 1969. 
Visie op het toneelbestel: Ondanks alle zogenaamde 'creativiteit' van de in het bestel 
werkzamen had ik het gevoel in een totaal vanzelfsprekend-machinaal producerend 
apparaat te zitten die de acteermachine in mij consumeerde zonder er zelfs maar in 
geïnteresseerd te zijn. Individueel slaagde ik er nog slechts sporadisch en gedeelte· 
lijk in mijn persoon (zowel lichamelijk als geestelijk) in te zetten voor zo'n product. 
Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat ik de noodzaak voor het maken 
ervan niet ervoer (noch de makers noch het publiek gaven me daar aanleiding voor). 
Ik had de indruk iets te maken wat alleen bestemd was om de eigen genoegdoening 
en eigenwaarde te conserveren. Waar ik me tegen afzet is de vanuit 'kunstenaar
schap' denkende toneelwereld die in feite lak heeft aan de 'ander' en daardoor zijn 
functie van spiegel, zoals velen van hen het zo graag noemen, niet kan uitoefenen. 



PETER fABER 

Schwarzenbach (D.), g oktober 1943 
Mimeschool, pantomimegroep Carrousel, Koert Stuyf, clownsgroep, studententoneel 

1g67-1 968 Carrousel 
1969-1 972 Vrije productie 

Het Werkteater: Via Marja en Jan Joris tegelijk met Shireen, telefonisch. 
Over het gevestigde toneel (1 g70): ... vervelend, saai, pretentieus, eerzuchtig zonder 
basis en wortels in de werkelijkheid." 

RENSE ROYAARDS 

Schoorl, 9 januari 1938 
Kleinzoon van acteur-regisseur Willem Royaards, begon in 1 gsg te figureren bij de 
Nederlandse Comedie 
1960-1 961 Eén jaar aan de Amsterdamse Toneelschool; hierna vertrok hij naar België 
waar hij onder meer speelde bij het Nationaal Toneel 
1964-1 g65 De Nieuwe Comedie 

Het Werkteater: Ik was in Antwerpen aan het filmen. Belde vanuit een café naar huis. 
Marja [Kok, op dat moment de vriendin van Rense - mvs] legde heel opgewonden een 
plan uit, noemde namen van mensen, die al contact met elkaar hadden, dat ze mij er ook 
graag bij wilde hebben. Ik zou nadenken. 
Ik werkte in die tijd heel goed, zij het dan ook bij een verwerpelijke omroep, ik permit
teerde mij veel arroganties en vrijheden. Hoewel ik in de daarop volgende vergaderin· 
gen het plan verder hielp ontwikkelen, bleef mijn houding ambivalent. 
Toen ik op een keer iets opmerkte over hetgeen mij toen vooral bezighield zei iemand 
over het plan 'ja, het is tenslotte theater'. Ik schrok toen heel erg van die opmerking en 
van degene die het zei. Ik raadpleegde keer op keer de 1 Tsjing, hoopte dat het mij afge
raden zou worden, dat was niet het geval, integendeel. 
Op de vraag over wat hij in Het Werkteater wil realiseren en welke persoonlijke ver
wachtingen en ideeën hij daaromtrent heeft: Ik geloof dat ik in eerste instantie zou wil· 
len zoeken naar een optimaal bestaansrecht en functioneren van ieder individu binnen 
de groep. Ik hoop dat we op den duur minder woorden nodig hebben om ons te recht· 

vaardigen, te verdedigen, verstaan baar te maken, dat er een vanzelfsprekendheid ont
staat in de dingen die we doen en nalaten, zonder dat er sprake is van gedragscodes of 
compromissituaties. 
Ik ben me ervan bewust dat de hele conceptie, zoals die in de werknota is vastgelegd, 
erg ambitieus is, dat we niet alle consequenties aankunnen (salariëring, alles binnen het 
bestek van een jaar, nevenactiviteiten), maar ik heb toch het gevoel dat we ondanks de 
veelheid van mensen, meningen, verschillen, onoverkomelijkheden, simpelweg doen 
wat ons te doen staat. Ik heb niet de indruk dat welk idee ook van mij tekort is gedaan. 
Ik zie alle mogelijkheden nog open, er is niets uit· of afgesloten. leder ingrijpen is op 
welk moment dan ook mogelijk en als je het nalaat ligt het aan jezelf. 
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DE WERHllOTA Nadat de groep geformeerd was en in november 1969 de eerste contacten met het 

ministerie waren gelegd, werd gewerkt aan het opstellen van een werknota. Dit ver· 

slag moest het ministerie overtuigen van het nut en de noodzaak van wat consequent 

'het onderzoek' werd genoemd. Deze werknota kreeg echter meer het karakter van 

een manifest dan van een subsid ieaanvraag. Het beschreef kort en krachtig wat op 

organisatorisch en op inhoudelijk vlak de fundamenten waren, waarop Het Werktea

ter zou worden gebouwd. 

De definitieve versie van de werk nota lag in januari 1 g70 op tafel en werd samen met 

een begroting van 330.000 gulden naar het ministeri e van CRM gestuurd. In het eerste 

deel van de werknota, hieronder afgedrukt, worden de motivatie en organisatorische 

doelstellingen geformuleerd en in het tweede deel komt de praktische en meer 

toneel-inhoudelijke kant van het onderzoek ter sprake. 

'Er bestaan veel meer en veel essentiëlere mogelijkheden voor het ontwikkelen 

van een zuivere en zinvolle relatie tussen publiek en acteurs en de acteur en zijn 

werk dan in de bestaande gezelschappen, die te veel gebonden zijn aan (be per· 

kende) regels, benut kunnen worden. 

Een gezelschap bestaat uit een aanta l door enkelingen geselecteerde leden die 

geen eenheid vormen, geen gezamenlijk uitgangspunt hebben, gedirigeerd wor

den in een productiesysteem. 

De productiesfeer staat iedere wezenlijke ontwikkeling in de weg en biedt geen 

mogelijkheid om optimaal met het uitdiepen van theater bezig te zijn . 

leder experiment binnen een gezelschap blij ft óf een randverschijnsel gescheiden 

van het normale productieverloop óf een aangelegenheid, geïntegreerd in de pro

ductiesfeer; dat w il zeggen dat men van tevoren uitgaat van een concreet resul

taat dat derhalve gericht is op een herziening van de vorm en niet op een herzie

ning en herscholing van de mogelijkheden van de acteur. 

Er moet dus plaats en ruimte gecreëerd worden, waar mensen die in het toneel 

werkzaam zijn elkaar kunnen ontmoeten om een uitwisseling tot stand te brengen 

van hun verschillende ervaringen teneinde gezamenlijk een praktisch onderzoek 

te kunnen doen. 

Twaa lf mensen, die tot nog toe her en der, buiten hun gezelschappen, vanuit 

dezelfde behoefte in workshops, studenten regies, lessen, een onderzoek verrich

ten, besloten hun contracten voor het komende seizoen niet te verl engen en hun 

krachten te bundelen. Zij besloten tevens tot de oprichting van de Koöperatieve 

Vereniging u.a. Het Werkteater. 

Binnen deze coöperatie zal ieders inbreng en participatie even groot zij n en be

staat geen delegatie van verantwoordelijkheden. De gezamenlijke verantwoorde

lijkheid sluit het vervullen van bepaalde taken binnen de groep niet uit. Omdat 

van ieder lid een optimale inzet wordt verlangd, zal het vervullen van nevenacti· 

viteiten tot een minimum beperkt moeten worden. 
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NOTARIS· 
WERK 

Er bestaat bij ons niet zozeer de behoefte aan de vernieuwing van het bestel van 

bovenaf, dan wel aan de vernieuwing van de acteur van binnenuit, daarom zal ons 

onderzoek, waarvan wij onze bevindingen wekelijks in een rapport willen vastleg

gen, in eerste instantie gericht zijn op de volgende facetten: 

a Doorbreking van ieders geconditioneerde reflexen, trucs, routine, clichés door 

een zoeken naar ieders authenticiteit door middel van: 

i fysieke training, verruiming van de lichamelijke mogelijkheden; 

2 stemtraining: vergroten van het sca la van stem-, resonantie-, ademhalingsmoge

lijkheden; 

3 training van reacties, impulsen, fleksibi liteit; 

4 mentale training, onderzoek naar het functioneren en het naar buiten brengen 

van het onderbewustzijn; 

s improvisaties; bundeling van voorafg aande punten in een thema. 

b Onderzoek naar ieders functioneren binnen de groep en het functioneren van de 

groep als totaliteit, door middel van een zo groot mogelijke openheid, acceptatie, 

verantwoordelijkheid, bereidheid ten opzichte van elkaar. 

c Het scala van door training en onderzoek gevonden mogelijkheden toepassen in: 

i een door de groep uit te werken thema; 

2 een door de groep uit te werken thema in samenwerking met een Nederlands 

auteur, deze auteur zal enige tijd betrokken moeten zijn bij de werkwijze van de 

groep; 

3 een dramatische tekst uit de literatuur. 

d Onderzoek naar de functie van het publiek; het functioneren van het publiek op 

andere wijze dan uitsluitend als toeschouwer, door middel van: 

i het publiek betrekken in het werkproces; 

2 het publiek bewust maken van zijn rol in het teatrale gebeuren. 

e Alle facetten van het onderzoek zullen gebonden zijn aan een tijdslimiet, die de 

groep zichzelf oplegt.'' 

Terwijl de werknota ter bestudering bij het ministerie lag, werd op 20 februari ig70 

de Koöperatieve Vereniging Het Werkteater u.a. opgericht bij notaris Slis-Stroom in 

Amsterdam. In plaats van de meer gebruikelijke stichtingsvorm werd gekozen voor de 

constructie van een coöperatieve vereniging. Zo kon worden voorkomen dat er een 
stichtingsbestuur in het leven moest worden geroepen, dat zakelijk en artistiek 

gezien behoorlijk wat in de melk zou hebben te brokken. Een coöperatie sloot het 

beste aan bij de non-hiërarchische idealen van die tijd. Een democratisch functione

rend toneelcollectief zou geen last hebben van bemoeienis van bovenaf. 

In de oprichtingsstatuten van de coöperatie, gepubliceerd in de Nederlandse Staats
courant van 23juni i970, werden de doelen van de Koöperatieve Vereniging Het 

Werkteater als volgt geformuleerd: 



SUBSIDIE 

hervinding van de mogelijkheden van de acteur; 

- onderzoek naar ieders functioneren binnen de groep en het functioneren van de 

groep als totaliteit; 

- onderzoek naar de functie van het publiek; 

- het creëren van een permanente werkruimte, waar het publiek optimaal de kans 

krijgt bij het theatergebeuren betrokken te zijn. " 

Het Werkteater werd lange tijd in onzekerheid gelaten door het ministerie. Er was 

goede hoop op het toekennen van subsidie, maar tot op het laatste moment bleef 

onzeker hoe groot de subsidie zou zijn, en onder welke voorwaarden die zou worden 

uitgekeerd. 

Op 30 juli 1 g70 kwam eindelijk de verlossende reactie van de minister van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk werk, Marga Klompé (KvP). Een citaat uit die brief: 

'Ik kan u thans berichten, dat ik op grond van het ontvangen advies in beginsel beslo

ten heb u voor seizoen 1g10-1971 een rijkssubsidie te verlenen. Ik ben daarbij uitge

gaan van de gedachte, dat de doelstellingen, zoals die in uw statuten omschreven 

staan, inderdaad een experiment rechtvaardigen. Zowel het onderzoek naarde rui

mere ontplooiingsmogelijkheden van de acteur als dat naar de functies van toneel in 

onze samenleving zal op deze praktisch-experimentele wijze waarschijnlijk uitste

kend geëffectueerd kunnen worden. Ik vertrouw er dan ook op, dat u mij van uw 

bevindingen uitvoerig verslag zu lt doen.[ ..• ] 

Ook zou ik het op prijs stellen te mogen vernemen dat een waarnemer van mijn depar

tement in de gelegenheid zal worden gesteld vergaderingen van de vereniging bij te 

wonen. 

Verder kan ik u berichten dat ik u uitzonderingsgewijs geen voorwaarden zal stellen 

ten aanzien van het aantal te spelen voorstellingen. Wel meen ik de verwachting te 

mogen uitspreken, dat u uw producties zoveel mogelijk zal vertonen en dan verspreid 

over de verschillende delen van het land:' 

De crux van deze brief, die Het Werkteater plotseling in een unieke positie plaatste, 

zat in de laatste paragraaf. Daarin stond immers dat de groep ontheven was van de 

normale verplichting om een vastgesteld aantal voorstellingen te maken en die door 

heel Nederland te spelen. Mits de groep behoorlijk verslag deed van haar' onder

zoek' en men aan het ministerie kon verantwoorden waar de subsidie voor werd 

gebruikt, mocht er in alle vrijheid naar hartelust geëxperimenteerd worden. Met dit 

besluit haalde Klompé in feite de deur naar een werkelijk nieuwe periode in het 

Nederlandse toneel van het slot. En het geloof in en de behoefte aan vernieuwing 

onder veel theatermakers was zó groot, dat deze deur al gauw wagenwijd openging 

en het bedompte toneelbestel een grote dosis frisse lucht kreeg toegediend. Want 

hoewel de voorwaarden waaronder Het Werkteater in 1 g10 een subsidie kreeg uniek 

bleven, kwamen er na 1 g10 veel subsidies vrij voor andere nieuwe initiatieven, waar- 28 
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EIGEN 
HUIS 

onder Sater, Het Publiekstheater, GLTwee, The Family, De Appel, Perspekt, Podium 

en Baal. Hoewel niet alle nieuwe groepen zich in een confrontatie met de praktijk erg 

lang staande hielden, groeide vanaf 1970 het aantal toneelgroepen toch in rap tempo. 

Eind jaren zestig waren er slechts elf gezelschappen aan het werk dankzij een over

heidssubsidie, in 1973-1974 waren dit er al achttien. De piek werd pas bereikt in het 

seizoen 1983-1984, toen het ministerie 48 toneelgroepen mede draaiende hield.' Na 

een periode van drastisch inkrimpen wist het rijk dit getal in 1989-1990 terug te bren

gen tot twintig. Momenteel zijn dat er weer veel meer. 

Na de brief van Klompé van 30 juli, moest met spoed naar geschikte huisvesting wor

den gezocht. In augustus leverde het zoeken echter nog niets op. Omdat men per se 

bij aanvang van het seizoen wilde beginnen, werden de ochtenden in september 

besteed aan trainingen en improvisaties, tijdelijk in Paradiso of het Universiteitsthea

ter, terwijl 's middags opnieuw gezocht werd naar een eigen werkruimte. 

Na het bekijken van 32 locaties viel de keuze uiteindelijk op een leegstaande, voorma· 

lige textielfabriek op de bovenverdiepingen van Kattengat 1 o, tussen de Nieuwezijds 

Voorburgwal en de Singel. Nadeel van dit pand was dat er een huurcontract voor vijf 

jaar ondertekend moest worden. Omdat de Werkteater-leden niet konden garanderen 

dat hun groep over vijf jaar nog zou bestaan, vroegen de acteurs of de gemeente 

Amsterdam voor dit contract garant wilde staan. Omdat de zaak haast had (en het 

i970 was) bezetten de acteurs prompt de kamer van wethouder Lammers, waarop hij 

namens de gemeente spoedig met het verzoek instemde. 

Nadat op 30 september het huurcontract voor Kattengat 1 o was ondertekend, kon 

met het verbouwen en opknappen worden begonnen. Samen slopen, timmeren en 

schi lderen, in principe om geld te besparen, bleek een uitstekende manier om elkaar 

beter te leren kennen. Het werk bestond onder andere uit het bevestigen van een han· 

gend plafond in de 'studioruimte' (de speelruimte op de tweede verdieping) voor een 

betere akoestiek, het slopen en verwijderen van ijzerwerk en oude buizen van vroege· 

re stoommachines, isolatie aanbrengen, alle muren en kozijnen wit verven, het aanleg· 

gen van elektriciteit en het maken van een keuken en twee douches. Op de eerste ver

dieping werd na het opknapwerk 'het atelier' gevestigd, dat dienst zou gaan doen als 

kantoor en praatruimte.' 

Het klussen werd dagelijks zoveel mogelijk afgewisseld met trainingen en improvisa· 

ties. Half oktober was het voornaamste werk verricht en kon de groep zich in haar 

nieuwe onderkomen volledig gaan toeleggen op de uitvoering van het onderzoek. 

HANS MAN IN 'T VELD We genoten intens van de ruimte die we aan het Amsterdamse 

Kattengat hadden opgeknapt. Schoon, licht en pas geverfd. We wisten: dit is van ons. 

iedereen had altijd in bedompte theaters gerepeteerd waar je met collega's aan de 

bar iets moest drinken. Nu ging je tussen de middag brood voor elkaar halen.• 

De inrichting van de speelruimte, zonder de traditionele scheiding tussen de plaatsen 

voor het publiek en het toneel, was een belangrijke eerste stap in de richting van het 

nieuwe theater waar Het Werkteater naar op zoek was. 



DRIEMAll· 
SCHAP 

TOM BLOKDIJK over de ruimte op Kattengat 1 o: Ik denk dat de beslissing, dit pand, 

zonder scheiding tussen zaal en toneel te kiezen, van het grootste belang is voor het 

realiseren van de tweede doelstelling van het Werkteater: het ontwikkelen van een 

zuivere en zinvolle relatie tussen toeschouwers en acteurs. Daarvoor lijkt het immers 

noodzakelijk, dat de toeschouwer de ervaring heeft 'mee te spelen'. Iedere ruimte

lijke afscheiding tussen acteurs en toeschouwers versterkt de suggestie dat de 

acteurs iets anders doen dan de toeschouwers en belemmert de 'meespeel'-ervaring.' 

Het Werkteaterwilde functioneren als een democratisch collectief, wat in de praktijk 

betekende dat er geen leiders waren en dat iedereen een even grote verantwoorde· 

lijkheid droeg voor zowel de organisatorische als de artistieke taken. De bewuste 

keuze voor een collectieve organisatie was één van de manieren om af te rekenen met 

de werkwijze van de grote, hiërarchisch ingerichte toneelgezelschappen waar de 

acteurs zo'n afkeer van hadden. 

Het idee om als een ongeleid collectief samen te werken was uiteraard niet uniek 

voor Het Werkteater; begin jaren zeventig schoten in vrijwel alle sectoren de coöpe· 

raties en collectieven als paddestoelen uit de grond. Het was een organisatievorm 

waar vooral in die jaren veel mensen vertrouwen in hadden. Maar vertrouwen is nog 

iets anders dan ervaring. Geen van de Werkteater-leden wist precies hoe een toneel· 

collectief te werk moest gaan en aanvankelijk werd aangenomen dat iedereen dan 

maar alles samen met anderen moest doen. 

Later, toen dit uitgangspunt iets losser werd geïnterpreteerd, zou blijken dat bij veel 

groepsleden in het begin ook wantrouwen had meegespeeld. Iemand die méér deed 

dan anderen zou misschien wel eens een greep naar de macht kunnen doen en zich als 

leider opwerpen. 

In de praktijk bleek al snel dat de collectieve aanpak een nadelige invloed had op bij 

voorbeeld de administratie. 'Met z'n allen' correspondentie en betalingen tijdig en 

accuraat afhandelen was een vrijwel onmogelijke taak. Iedereen deed alles een 

beetje maar niemand deed één ding echt goed. Ten gunste van de werkbaarheid 

moest hier de eerste concessie worden gedaan. Er werd een zogenoemd drieman· 

schap in het leven geroepen, een wisselend groepje van drie personen dat aanvanke

lijk voor korte t ijd verantwoordelijk was voor alle organisatorische taken. 

Hans Man in 't Veld, vanuit zijn achterg rond degene met de meeste zakelijke erva· 

ring, maakte vast deel uit van het driemanschap en iedere week stonden twee andere 

groepsleden hem bij. Het driemanschap was onder andere verantwoordelijk voor cor· 

respondentie, betalingen, het agenderen en notuleren van vergaderingen en het 

opstellen van weekroosters, de zogeheten 'vrijdagvelletjes'. 

Enige tijd na het instellen van het driemanschap moest men concluderen dat het iede

re week laten wisselen van de samenstell ing ervan niet functioneel was. Er was hier· 

door te weinig continuïteit. Zo werd de zittingsduur van een driemanschap iedere 

keer een beetje langer. Gelijk opgaand met het groeiende vertrouwen in elkaar en in 

het col lect ief werd die ene week uiteindelijk verlengd tot drie maanden. 30 



TRAllllllGEll 

31 

Naast het driemanschap ontstonden in de loop der tijd ook verschillende ondersteu

nende commissies. In iedere commissie namen drie leden plaats, waarvan er één tege

lijkertijd deel uitmaakte van het driemanschap. De commissies veranderden tegelijk 

met het driemanschap van samenstelling. 

Voor het behandelen van administratieve en financiële zaken, zoals het opstellen van 

begrotingen en het uitbetalen van salarissen, richtte men de administratiecommissie 

op. De aanvraagcommissie legde zich toe op alle externe contacten van het Werktea

ter. Verzoeken voor het geven van voorstellingen werden door haar afgehandeld, wat 

onder andere inhield dat een bezoek werd gebracht aan de betreffende ruimte om 

die op zijn geschiktheid te beoordelen. Alle toegezegde optredens en andere acti

viteiten moesten vervolgens in een planning worden gepast. De aanvraagcommissie 

behandelde daarnaast verzoeken - die later regelmatig zouden binnenkomen -voor 

lessen en workshops van Werkteater-leden en nam aanvragen voor hun eventuele 

medewerking aan projecten buiten de groep in overweging. 

De begeleidingscommissie tenslotte richtte zich op het oplossen van interne proble

men. Spanningen en ruzies op persoonlijk vlak of met betrekking tot het werk 

moesten door de drie leden van deze commissie worden gesignaleerd. Vervolgens 

dienden zij zorg te dragen voor een oplossing, door gesprekken te voeren met de 

betrokkenen. 

De eerste werkperiode, van september tot half november 1 g10, was er uitsluitend op 

gericht om elkaar zo snel mogelijk te leren kennen en om gezamenlijk een vertrouwde 

omgeving te creëren.• De twaalf groepsleden ontwikkelden samen een werkschema 

dat voornamelijk bestond uit verschillende lichamelijke trainingen, speloefeningen 

en groepsgesprekken. 

De trainingen, die een grote plaats op het rooster innamen, leunden aanvankelijk 

sterk op de theatervernieuwende visies, die met de optredens van met name Ameri 

kaanse groepen waren overgewaaid. Een voorbeeld van een oefening waaraan op het 

Kattengat werd gewerkt, maar die later als 'typisch Amerikaans' werd beschreven 

(liever gezegd' afgedaan'), was een zogenaamd 'materiaalonderzoek' waarbij je op 

elkaar moest gaan liggen. Het ging om' acceptatie' door het ondervinden van de 

zwaarte van de ander, zonder elkaar met handen aan te raken. Dit soort emotionele 

mime-oefeningen maakten al vrij snel p laats voor t rainingen die meer aansloten bij de 

behoeften en interesses van de groepsleden. Na twee maanden ontstond vanzelf een 

vast trainingsschema dat neerkwam op: 5 minuten warming-up, 1 s minuten conditie

training, 20 minuten individuele training, 20 minuten groepstraining en 30 minuten 

taal/muziektraining en' direct omzettingsvermogen·. Een verslag van de training van 

donderdag 26 november 1g70:' 

'warming-up - conditietraining (ongeveer s + i 5 minuten) 

- ritme maken, klein met elkaar 

- voortbewegen: lopen, opstrekken in het lopen, ontspannen, lopen, hinkelen, 

springen, kruipen, knieën heffen, hielen heffen enz. 



AC(Obariekrrainin9en met de 
Como Brothers (1971) 
Herman Vinek. Rense 
Royaards, Cas En klaar. 
Gerard Thoolen, Hans Man in 
't Veld, Yolande Bertsch en 
de Como Brothers 

Acrobatiektraîningen met de 
Como Brothers (1971) 
Achteraan Herman Vinck en 
Yolande Bertsch; vooraan 
Rense Royaards, Gerard 
Thoolcn, Peter Fabcr en éên 
van de Como Srothers 
Foto: Koöperarieve Vereni
ging het Werkteater 

- oefeningen buikspieren: rekken, spannen en ontspannen 

- rug· en beenspieren, flanken 

- soepel maken van de ruggengraat eindigt in het maken van een brug 

individuele training (ongeveer 20 minuten) 

groepstraining (ongeveer 20 minuten) 

- bewegen door de ruimte - korte ontmoetingen - concentratie op de ander; hande· 

ling volgt (als in gevecht) 

- bewegen door de ruimte - korte confrontaties - bewegen als in spiegel 

- directe omzetting: 

- tableaus: centraal in het tableau is een president in een verkiezingscampagne, 

speelt zich af: 

in het rijk der mensen 

in het rijk der poezen 

in het rijk der varkens 

in het rijk der slangen 

- improvisatie: gegeven een man, een vrouw, een verzekeringsagent en een kat. We 

gaan uit van een ritme, tekst (eventueel) all één gezongen.' 

Een deel van de trainingen werd gegeven 

door de leden zelf, door iemand die op 

dat bepaalde gebied over de juiste erva· 

ring beschikte. Met name Peter Faber, 

Yolande Bertsch en Rense Royaards 

namen, met hun geheel verschil lende 

achtergronden, bij deze trainingen regel· 

matig het voortouw. Daarnaast werden er 

mensen van buitenaf aangetrokken om 

aanvullende, bijzondere lessen te verzor· 

gen. Jon Bluming kwam de eerste drie 

maanden karate· en judo les geven; de 

Como Brothers verzorgden na hem acro· 

batieklessen. Acrobatiek vereist optimale 

samenwerking en wederzijds vertrouwen. 

De yogalessen, die ook op het programma 

stonden, hadden tot doel enige rust te 

creëren bij alle drukte en de vele inspan· 

nende trainingen. Bovendien hadden de 

ademoefeningen weer een gunstig effect 

op de zanglessen van Julia Col pa. 

Er werd niet alleen met toewijding 

gewerkt aan de lichamelijke ontwikkeling, 32 



CONCERTEN 

33 

er was ook veel aandacht voor hoe iedereen zich 

voelde en functioneerde binnen de groep. 

Onder leiding van de andragoog Rien Sprenger 

werden 'waarheidsuurtjes' belegd. Het groeps

proces dat zich ondertussen, naast het geplan

de werk, 24 uur per dag voltrok, bracht ruzies, 

misverstanden, ergernissen enzovoort voort, 

die in deze uurtjes opgelost konden worden. 

Een deel van de groep oordeelde na enige tijd 

toch negatief over de rol van Spreng er. Hij zou 

té mild en té bescheiden zijn geweest op 

momenten dat de spanningen hoog opliepen. 

Het tweede jaar werd de andragoog ingeruild 

voor een psycholoog, Leopold Ravesteyn. Ook 

later zijn er altijd psychotherapeuten bij Het 

Werkteater betrokken gebleven om de emotio· 

nele kanten van het groepsproces in goede 

banen te leiden. 

In de spelimprovisaties en -oefeningen streefde de groep in die eerste maanden naar 

het laten ontstaan van een zo groot mogelijke stroom van creativiteit. Ze waren 

bedoeld om de gedachte·, ideeën- en fantasiewereld van de acteurs te prikkelen: 

'We trainden op alle mogelijke gebieden: direct reageren op de situatie, snel associë

ren, je openstellen voor onderbewuste gedachtestromen, droomwerelden, snel leren 

omzetten in iets concreets van bepaalde beelden, gedachten et cetera."' Deze oefe

ningen leverden een schat aan creatief 'materiaal' op en droegen in positieve zin bij 

aan het kennismakingsproces waar de groep middenin zat. 

Een andere bron van creativit eit waren de concerten, een verschijnsel dat was komen 

overwaaien uit Grotowski's toneelwerkplaats in Polen, waar Yolande Bertsch in 1 g6B 

drie maanden had mogen doorbrengen. Ongeveer één keer per maand presenteerden 

de leden van Het Werkteater zich in een concert. Het betekende zoveel als een kleine 

solovoorstelling van ongeveer drie kwartier, die eenmalig en uitsluitend voor de 

andere leden van het collectief werd gespeeld. Gedurende het eerste jaar bood het 

concert een prachtige kans om jezelf als acteur en als individu aan de rest van de 

groep kenbaarte maken. 

HERMAN VINCK Ik was bang voor het oordeel van de anderen. Ik had geen vertrouwen 

omdat ik vond dat, om me te beoordelen, ze me moesten kennen. Vanuit deze crea

tief fnuikende toestand was ik alleen maar in staat het verhaal van mijn leven tot nu 

toe te doen. Ik had me voorgenomen dat te doen terwijl ik van heel dichtbij met mijn 

camera portretten van de anderen maakte om ze tegelijkertijd met zichzelf te con· 

fronteren (en mijzelf dus te beschermen). Op dat moment zelf kon ik dat niet. Ik heb 

me naar aanleiding van dit concert zeer ongelukkig en onzeker gevoeld omdat ik van 
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niemand ooit geweten heb hoe ze de hele aangelegenheid hadden gevonden: nuttig, 

onzinnig, aanstellerig, gênant of wat dan ook." Herman stond wat betreft zijn onze

kerheid ten aanzien van de groep beslist niet alleen. Aanvankelijk werden veel con

certen hierdoor beïnvloed.MARJA KoK Mijn tweede concert was een duidelijke uiting 

van de moeite die ik ondervind als ik aan een concert werk. Door de confrontatie met 

jezelf omdat je iets helemaal alleen moet doen krijg je een totaal onmachtsgevoel. 

Iedere zekerheid valt weg enje mist ieder vertrouwen in jezelf. Ik wilde op mijn con

cert een meisje doen dat gek was en dit wilde compenseren door in een grote doos te 

kruipen en met poppen de mensen iedere keer aan het schrikken te maken door ont· 

zettend gemeen en raar te doen (net zoals dwergen en bochels die gehuurd worden 

voor het circus). Toen ik eenmaal in de doos zat durfde ik er niet meer uit, de afgeslo

tenheid van de doos en de wetenschap dat buiten mensen zaten te wachten maakte 

zo'n indruk dat ik niet verder kon, ik begon te huilen en ik zei dat ze me moesten 

komen halen wat niemand deed, waardoor ik er wel zelf uit moest komen, toen ik dat 

uiteindelijk deed was het over en was het een opluchting dat het voorbij was. " 

Nadat de grootste angsten voor elkaar en voor de groep waren overwonnen, werd het 

concert steeds meerde plaats waar men elkaar met artistieke en orig inele ideeën 

ging verrassen en overtroeven. YoLANDE BERTSCH Een soort laatste avondmaal: Ik 

dekte de tafel, legde een ei, sneed mij de lever (4 ons kippenlever) uit de zij, bakte ze 

op primussen en bood ze met de wijn van mijn bloed aan de elf aan terwijl er Tsjechi

sche paasmuziek klonk. " 

In het eerste jaarverslag schreef de groep over de concerten: 'Het bleek dat de spe· 

Ier, noodgedwongen op zichzelf teruggebracht, kwam tot een authentieke, afgeron· 

de inzet, die leidde tot mooie, enge, spannende, onthullende, pijnlijke, ontroerende 

en altijd op z'n minst "levende" confrontaties'. " 

Ondanks deze hoge waardering kregen de concerten na een half jaar, uit tijdgebrek 

én om te voorkomen dat de aandacht over een toenemend aantal activiteiten werd 

versnipperd, een lagere prioriteit. Ze hadden de groepsleden toen al enkele van de 

mooiste en gelukkigste herinneringen aan Het Werkteater opgeleverd. 

De concerten zouden later bij het maken van nieuwe voorstel lingen weer een functie 

krijgen. In de beginfase gaven de acteurs dan een concert waarin zij hun persoonlijke 

visie op het gekozen thema weergaven. 

Het Werkteater was nog maar net begonnen toen Gert-Jan Dröge, destijds deel uit· 

makend van de leiding van de Amsterdamse muziektempel Paradiso, met het verzoek 

kwam voor een serie theatrale cartoons. Deze korte entr'acts zouden tussen de 

optredens van twee bands plaats moeten vinden. Dröges voorstel was om een schrij· 

ver bij het ontwikkelen van de' strips' te betrekken, maar Het Werkteater wilde 

alleen op de uitnodiging ingaan als zij zelf ook de auteur mochten zijn.'' Het project 

leek interessant omdat zij in Paradiso voor een nieuw (niet theater-) publiek konden 

spelen en omdat het een goede en leuke oefening was in het maken van iets dat kort 

en snel was. 34 
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Paradiso en het Werkteater spraken af dat er iedere twee weken een act zou worden 

gespeeld. Deze verplichting leverde bij de groep meteen al de nodige stress op. Het 

atelier was nog niet helemaal op orde, de meeste groepsleden kenden elkaar nog 

maar nauwelijks of de productiedwang sloeg alweer toe ... Bij sommige groepsleden 

viel de afspraak met Paradiso daarom slecht: alsof de net verkregen vrijheid nu al 

weer ingeleverd moest worden. CAS EN KLAAR Het bleek zeer moeilijk tot iets te 

komen en na verloop van tijd was Paradiso een zeer beladen begrip. Ik persoonlijk 

kon het woord niet meer horen en had spijt dat we ons ooit in dit wespennest van ver· 

plichte productie gestoken hadden." Lange tijd werd het werken aan de Paradiso

optredens uitgesteld -totdat de eerste datum zó dichtbij kwam en er geen uitweg 

meer mogelijk was. CAS EN KLAAR We zijn toen met z'n allen een avond in Paradiso 

geweest ter verkenning, ieder alleen met een kleine opdracht, iets zoeken, pilsjes 

aanbieden, mensen aankijken en dergelijke. De reacties hierop van ons waren ver

schillend. Marja bijvoorbeeld vond het erg leuk, ik onderging het als nachtmerrie

achtig. Toen we eindelijk toch met iets op de proppen moesten komen, kwam Hel· 

mert met een simpele act, geïnspireerd op bezoeken aan de feestwinkel. De sfeer was 

die van moppen in de Lach van 1948, door zijn domheid macaber. " 

In die feestwinkel had Helmert babymaskers gevonden. In Paradiso stonden er dus 

monsterachtige baby's, met grote luiers aan, op het podium, die tegen het cliché in 

tot vreselijke dingen in staat waren. 

Na het eerste optreden ontstond er vrij snel een formule. Uitgangspunt daarbij was 

dat het publiek niet voor de optredens naar Paradiso was gekomen en dat het dus 

allereerst zaak was om aandacht te krijgen (en vast te houden). De acts mochten niet 

pretentieus zijn, geen of nauwelijks tekst bevatten en bij de totstandkoming zou 

niets worden vastgelegd. Tot op het laatste moment moest er nog van alles veranderd 

kunnen worden en van belemmerende, ingewikkelde kostuums of rekwisieten kon 

geen sprake zijn. Er waren aanvankelijk alleen die maskers en de luiers. Volgens rap· 

porteur Tom Blokdijk was dit gebrek aan nadrukkelijkheid essentieel voor de acts. " 

De avonturen van de baby's maakten na vier acts plaats voor andere situaties, maar 

de vorm was steeds op het principe van cartooneske herkenbaarheid gebaseerd, net 

als bij de baby-acts. 

Het bleef voor de acteurs een uitdaging om met hun korte optredens de aandacht van 

de jongeren te vangen, die voor de muziek en de sfeer naar Paradiso waren gekomen, 

maar waarschijnlijk geen uitgesproken belangstelling hadden voortoneel. Hoewel dit 

mogelijk was geweest door de inhoud van de acts expliciet te laten aansluiten bij de 

leefwereld van het publiek, werd daar bewust niet voor gekozen." 

Aanvankelijk werd aan iedere act vijf keer per week een kwartier besteed, plus de 

avond waarop gespeeld moest worden zelf. Later vond men dat te versnipperd en 

werd de act in elkaar gezet op de avond dat er moest worden opgetreden. 

Bij iedere act was telkens één persoon verantwoordelijk voor de totstandkoming 

ervan. Een regie-experiment, zou je kunnen zeggen, maar, schrijft HERMAN VINCK 

later: (met nadruk) geen monopolisering van deze functie." 



Paradiso Aces (december 
1970) 
Li99end links Tom Blokdijk. 
rapporteur Raad voor de 
Kunst 
Foto: J.J. Lamers 

PARADISO ACTS 

20 november i 970: Baby's vermoorden hun oppas. Lieve, huilerige baby's ontpoppen 

zich als ware tirannen zodra hun ouders de deur uit zijn. In de eerste act rekenen ze af 

met hun oppas. De baby's zijn in alle acts herkenbaar aan een masker van een huilend 

babygezicht en een grote luier. (Idee: Woudenberg) 

4 december: Baby's vermoorden Sint en Piet omdat ze niet tevreden zijn met de 

cadeautjes. (Idee: Faber) 

18 december: Baby's en de geboorte van Christus. Een wrede kerstaflevering waarin 

Christus wordt geboren en door de baby's meteen aan het kruis genageld wordt: 'Het 

bloed stroomde over het podium, het publiek moest opzij springen, het werd een suc

ces en op de deur van Paradiso stond vrijdags: de Ba bies komen!!'" (Idee: Bertsch en 

Lamers) 

22 januari i 971: Twaalf baby's met tamboerijnen. Ze brengen een sul lig nummer met 

tamboerijnen en wat beweging, 'à la revueg irls', en eindigen met het slopen van de 

instrumenten. De act pakte uit als een parodie op de cliché-erotiek die vaak op televi· 

sie is te zien. 

s februari: Jungle-act. Deze act vindt p laats in het midden van de zaal. Er komen veel 

dansende inboorlingen, wilde dieren (die neergestoken worden) en badkleding met 

panterprint in voor. (Idee: Faber) 36 
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Paradiso Acts: Kleine Nemo in 
Dromenland (apri l 1971) 
Oaria Mohr 

Parddiso Acts: Kleine Nemo in 
Dromenland (1 g71) 
Jan Joris Lamers en Dada 
Mohr 

19 februari: De boksring. In een boksring met scheidsrechters vechten een jongen en 

een meisje tegen elkaar, ronde na ronde. Wanneer ze weigeren verder te vechten 

oefent het 'publiek' sancties uit en worden zij gedwongen met elkaar in de echt ver

bonden. (Idee: Woudenberg) 

12 maart: Dekolonisatie-act. Een grote, blanke vrouw eet bananen en loopt rondjes 

terwij l ze wordt gevolgd door kleurlingen met zware bepakking. Bij iedere ronde 

bezwijkt een kleurling die vervolgens onder de rok van de blanke vrouw verdwijnt. De 

anderen moeten zijn bepakking dan erbij dragen. De laatste zwarte slaaf bezwijkt 

onder alle pakken. De vrouw tilt haar rok op, alle 'zwartjes' komen tevoorschijn en zin· 

gen een liedje en dansen wat. (Idee: Lamers en Enk laar) 

26 maart: De theevisite. Damesvisite. Rense (een meisje uit de provin· 

cie) ontvangt achtereenvolgens Cas (werelds, ernstig type), Herman 

(geile, middelbare vrouw), Joris (koningin-weduwe), Helmert en Gooi

ke [de partner van Daria Mohr - mvs]. (Idee: Lamers, Kok, Thoolen) 

24 april: Kleine Nemo in Dromenland. Nemo (Joris) wordt door zijn 

moeder (Yolande) naar bed gebracht. Nemo heeft een enge droom; uit 

zijn speelgoedkist komen enge verplegers en artsen tevoorschijn die 

hem achterna zitten. Ze willen hem opereren en zijn 'banaantje' afhak

ken ... Nemo schrikt wakker. (Idee: Cas) 

21 mei: Kleine Nemo. Opnieuw heeft Nemo een droom. Deze keer 

komt er uit zijn speelgoedkist een geest (Marja), die haremdames 

tevoorschijn tovert. De dames dansen verleidelijk en doen huishoude· 

lijk werk. Uiteindelijk worden ze door Nemo ontmaskerd. (Idee: 

Strooker) 



WAARHEID 
& DROMEll 

Het publiek reageerde positief op de optredens van Het Werkteater, hoewel slechts 

een enkeling in het publiek wist dat het ook daadwerkelijk om een nieuw, professio

neel toneelgezelschap ging. Mensen dachten toch eerder te maken te hebben met 

amateurs en dat vond in ieder geval MARJA KOK erg prettig: Ik geloof dat niemand in 

Paradiso weet dat wij 'acteurs' zijn dat wil zeggen 'andere mensen'. Ik voel me ook 

geen 'acteur' als ik er ben. Dat is een verademing." 

De groepsleden waren zelf ook positief over de acts en tevreden over het vasthouden 

van de aandacht van het publiek. MARIA KoK Ik geloof dat het een leuke afwisseling 

is tussen de muziek en de toverlantaarnplaatjes. CAS EN KLAAR Ik denk dat ze het leuk 

vinden. Die acts zijn ook leuk, wat jij. Maar het is het meest onkritische publiek ter 

wereld. Watje ook doet, ze vinden het prima, te gek jongen." 

Dröge maakte zich na verloop van tijd echter zorgen over de wrede wending die som

mige acts namen en informeerde' of ze misschien iets minder cru konden aflopen'. De 

mening van de Werkteater-acteurs over het mogelijk té barbaarse karakter van de 

acts kwam tijdens de evaluatie van het seizoen duidelijk naar voren: Als het trauma's 

geeft beperken in bloed. Niet lief gaan doen (SHIREEN); We zouden met iemand moe

ten kunnen praten, die daar iets van af weet (CAs); Het is wel belangrijk dat iemand 

niet een aanval krijgt (die op een trip is). Wel rekening mee houden. Maar niet uit 

overwegingen van 'wat het publiek wil (DARIA); Te cru? Nee. Het verdiepen in de psy· 

chische toestand van de hippies zou een ander project zijn. Doen watje zelf leuk 

vindt. (Met nadruk) (MARIA)" 

Na enkele maanden improviseren en trainen ontstond de behoefte om ideeën gedu· 

rende langere tijd uit te kunnen werken. iedere creatieve ingeving dreigde steeds 

onder nóg meer inspiratie bedolven te worden. Het werken zou meer gebundeld en 

gestructureerd moeten worden. Besloten werd om in de periode november 1 g70 tot 

voorjaar 1971 in twee groepen te gaan werken aan een bepaald thema. In een kleine· 

re groep, verwachtte men, zou de neiging minder groot zijn om van het ene goede 

idee naar het andere interessante plan te zwabberen. Ook was men benieuwd of de 

ene groep in staat zou zijn om de andere te stimuleren. Eens per veertien dagen zou· 

den de resultaten aan elkaar worden getoond en mochten beide groepen kritiek uiten 

op elkaars werk. Aan de hand van een loting werden twee groepen samengesteld. 

Deze werkwij ze leverde twee zeer verschillende projecten op: het Waarheidsproject 

en het Dromenproject. 

De Waarheidsproject-groep bestond uit Peter, Rense, Shireen, Herman en Helmert. Zij 

kozen als uitgangspunt het thema 'politiek circus'. Met z'n vijven begonnen ze met 

spelvariaties rond thema's die in hun ogen met politiek te maken hadden: confronta

t ie, partijstrijd, manipulatie, het recht van de sterkste enzovoort." Uiteindelijk ont· 

stond er een zogenaamd improvisatieconcept, dat tijdens het spelen een concrete 

invull ing kreeg. Een voorbeeld van zo'n concept uit het Waarheidsproject: 

38 
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DEMO· 
CRATISCHE 

JUllGLE 

'Het principe was een optelsom: speler 1 komt in de kring/piste en doet zijn act, de 

enige juiste en waarachtige. Na enige tijd komt speler 2 en stelt zijn act daar tegen

over als enige waarachtige. Gevolg is een conflict, dat oplost als speler 3 zijn act komt 

presenteren en de eerste twee zich samen tegen 3 richten, enzovoort tot we met zijn 

vijven waren en het laatste conflict oploste in complete harmonie. Dan begon het 

aftellen: in de harmonie viel er één uit de toon, omdat hij de harmonie begon te inter

preteren, hij werd geëlimineerd, er ontstond een nieuwe harmonie, enzovoort.'" 

De vaardigheden waaraan in de eerste maanden van het seizoen zo hard was gewerkt, 

waren bij dit soort improvisaties onmisbaar. Om de improvisatiescène richting, maar 

óók dramatische spanning te kunnen geven, bleek het van het grootste belang dat de 

acteurs elkaar feilloos aanvoelden en dat zij zonder blokkades konden associëren en 

snel reageerden op geestelijke of fysieke impulsen. 

De groep heeft het Waarheidsproject een paar keer aan een publiek gepresenteerd, 

of, zoals je in Werkteater-jargon zou moeten zeggen,· geconfronteerd' met publiek. 

Doordat er alleen een improvisatieconcept vaststond, kon de concrete inhoud van de 

scènes per avond worden aangepast . 

De tweede projectgroep bestond uit Jan Joris, Cas, Marja, Hans, Daria en Gerard. Zij 

stelden het 'verkennen van droomgebieden' centraal. De acteurs experimenteerden 

met een werkwijze waarin' onderbewuste impulsen en gedachten aan de oppervlakte 

werden gebracht'." iedere ochtend bespraken ze elkaars dromen met als doel de 

soms vage en verwarrende droombeelden te ontrafelen en herkenbaarte maken. Het 

vele praten en associëren bleek op den duur echter een oeverloze bezigheid. Op aan

raden van de Waarheidsproject-groep werd toen geprobeerd het dromenthema con

creet te maken, maar het bleek ondoenlijk om het opgerakelde droommateriaal uit de 

beginfase in een dramatische vorm te gieten. 

Op het laatste moment besloot de groep er een toneeltekst bij te halen: Pelleas en 

Mélisande van Maurice Maeterlinck. Die tekst zou vanuit het droomperspectief bena

derd worden. In één week fabriceerde de groep een enscenering van de volledige 

tekst, waarin iedere acteur zes rollen vertolkte in acht scènes. Het stuk werd eenmaal 

opgevoerd, op 2g januari 1g71, met als publiek de vijfkoppige andere helft van het 

Werkteater. 

De oprichters van het Werkteater hadden bewust gekozen voor de organisatievorm 

van een collectief, in het beg in nog vaak aangeduid als 'de leiderloosheid '. Zij zagen 

in de maatschappij dat mensen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor bepaalde 

levenstaken en levensfasen overdroegen aan specialisten, zoals geboorte, opvoe

ding, gezondheid en sterven. Deze tendens zou tot gevolg hebben dat steeds meer 

gebieden zich aan de waarneming van het individu gingen onttrekken en iedereen 

zodoende steeds afhankelijker zou worden van gespecialiseerde anderen. 

Ook in het theater was hiervan sprake. De acteur werd meer en meer een 'tekstzeg-



ger', die in het uitoefenen van zijn beroep vaak erg afhankelijk was van andere specia
listen." Het Werkteater wilde deze tendens doorbreken, door iedereen verantwoorde
lijk t e stellen voor alle onde rdelen van de voorstelling en door te streven naar een 
breed ontwikkelde acteur, die d ichtbij de alledaagse realiteit stond en daa rmee dicht· 
bij zijn publiek. 
In de loop van het eerste seizoen werden de verwachte voordelen va n de co llect ieve 
werkwijze geleidelijk aan zichtbaar. lede r afzonderlijk groeps lid voelde een grote ver
antwoorde lijkheid voor, en een sterke betrokkenheid bij het totale functioneren van 
de groep." Tijdens een evaluat ie in januari 1 g71 beoordeelde iedereen de organisat ie
vorm waarin één leider ontbrak als zeer posit ief: DARIA MoHR De leiderloosheid van de 
groep is een geweldig iets, het geeft een onvermoede vrijheid, verantwoordelijkheid, 
betrokkenheid, contact, aandacht, tevens een vaak onontwarbare knoop van onduide
lijkheden, die toch weer de verdienste heeft de tekortkomingen heel duidelijk af te 
tekenen. Het is een principe van de groep, dat veel mensen buiten de groep in totale 
verwarring brengt en wantrouwig maakt, maar in de praktijk uitstekend werkt." 
De collectieve werkvorm beviel dus goed, dat betekende echter niet dat het er op Kat
tengat 1 o altijd harmonieus aan toe ging. Wa nt in plaats van één le ider waren het er in 
fe ite twaalf, twaalf sterke karakters met allemaal een persoonlijke opvatt ing over de 
ideale gang van zaken, die niet onder stoelen of banken gestoken werd. SHIREEN 

STROOKER evalueerde waarschuwend: Als je werkelijk in een <]roep wilt werken, zul je 
voor jezelf bepaalde regels moeten vaststellen. Bijvoorbeeld, dat je je bewust bent van 
de momenten en gelegenheden, of je je wel of niet uit kunt spreken of het een bijdrage 
is voor het geheel of niet. We moeten denk ik allemaal leren het verschil te zien tussen 
jezelf de luxe permitteren om dingen te doen of te zeggen en de werkelijke noodzaak, 

onmisbaarheid voor het geheel!" 

In januari 1971 was ook al weer de t ijd aangebroken om na te denken over de voortzet
t ing van het Werkteater-onderzoek. Aan alle leden werd de vraag voorgelegd: 'Zou het 
eerste jaar een vervolg moeten krijgen? En zo ja: waa rom?' Een kleine selectie uit d e 

(soms poëtische) antwoorden op die vraag: 
YOLANDE Te ontginnen, zoveel zaad te zaaien 

en niet oogsten? 

RENSE 

0 agricultuur 
Herinner u de dromen 
van Nebukadnezar-
Wij willen wel als twaalf jongelingen 
brandend voor het aanzicht verschijnen 
van uw scepter zwaaiend scepticisme 
Een te kort jaar helaas 
De oogst voor de wereld verloren 
Tenzij ... 

Een jaar is weggesmeten geld, twee jaar misschien niet. 40 
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WORSTE· 
LEll MET 
LUCIFER 

HANS omdat één jaar zo kort is, 

omdat dit project zo krachtdadig aan het werk is, 

omdat het immoreel is het na één jaar te laten stoppen. 

omdat twee jaar niet voldoende is iets te hebben kunnen bereiken! 

omdat we er nog steeds zin in hebben 

omdat we zo'n lekker gebouw hebben 

omdat u van het andere Nederlandse toneel toch niets kunt verwachten 

omdat wij zo aardig zijn en we u zo aardig vinden 

verzoeken we u ons volgend jaar ook subsidie te verlenen" 

Het antwoord was eensluidend: iedereen wilde graag met het Werkteater doorgaan 

en de officiële subsidieaanvraag voor het seizoen 1971-1972 bereikte diezelfde 

maand nog het ministerie van CRM. Uit die aanvraag komt vooral naar voren dat voor 

het rea liseren van de complexe doelstellingen meer tijd nodig was. En als de groep 

nu, na een jaar, gedwongen zou worden ermee te stoppen, zou al het tot dan toe 

bereikte in ieder geval verloren gaan. 'De gemeenschappelijke ervaring is vooralsnog 

zoveel belangrijker dan de individuele, omdat alleen de eerste via een vanzelfspre

kend geworden verstandhouding, via omschreven regels de eenheid tot stand 

brengt die ons inziens zo nodig is om zinvol theater te kunnen maken,' zo was in de 

aanvraag van 31januari1972 te lezen." 

Na overdenking en formulering van de nieuwe subsidieaanvraag in januari, werd in 

de daaropvolgende maand een nieuw project gestart: Lucifer. 

Een keuze, die na de eerste projectperiode iedere keer opnieuw moest worden 

gemaakt, was of men met de hele groep of in kleine groepjes zou gaan werken. De 

ervaringen met het in tweeën splitsen van de groep waren positief. In een kleine 

groep werkte iedereen geconcentreerder, kwamen persoonlijke meningen en 

kwesties vaker aan de orde en werden conflicten eerder aangepakt. Ook het telkens 

aan elkaar tonen van het bereikte resultaat vonden de acteurs stimulerend." Toch 

was de behoefte om weer met de hele groep aan het werk te gaan sterker. En er was 

behoefte aan een stringentere aanpak want bij het vrijelijk uitproberen van alle ver

schillende ideeën lag een zekere mate van doelloosheid op de loer. leder groepslid 

had immers het recht op evenveel tijd en aandacht voor zijn hoogsteigen idee. Als 

gevolg daarvan had een project de neiging om alle kanten op te zwabberen in plaats 

van één democratisch gekozen richting. 'Doelgerichtheid' werd dus het adagium. 

Voor de totstandkoming van het nieuwe project werd een artistiek driemanschap in 

het leven geroepen, een driemanschap met de functie van een regisseur. Verwacht 

werd dat de drie aangewezen groepsleden een oppositionele en aanvullende 

inbreng zouden hebben ten opzichte van de groep, maar ook ten opzichte van elkaar. 

Het driemanschap bestond uit Shireen, Rense en Jan Joris. 



Omdat het gebruiken van een toneeltekst in het Dromenproject positieve ervaringen 

had opgeleverd, besloot de groep om ook voor dit nieuwe project een tekst als uit· 

gangspunt te nemen. Maar welke tekst? CAS EN KLAAR Kiezen was ontzettend moei· 

lijk, door de verschillende voorstellingen die ieder er bij had, terwijl het er niets toe 

deed wat we kozen. Misschien is het überhaupt onmogelijk het met 12 man eens te 

worden over iets. Rense Royaards Uit een aantal stukken één kiezen, met het idee dat 

het geen pest zou uitmaken welke je zou kiezen. Het bleek dat het wél iets uitmaakt. 

We hebben er eindeloos over gestemd. Ik heb mijzelf eraan schuldig gemaakt door op 

de een of andere manier Lucifer er door te drukken. 

JAN JORIS LAM ERS Maakt me niet uit welk stukje neemt, ik had alleen sterk het idee 

dat het een preoccupatie van Rense was en daarom was ik er tegen. Ik ben gefrus· 

treerd geraakt omdat we niet zijn doorgegaan met het Dromenproject of Pelleas en 

Melisande - als ik aan een project iets heb gehad dan was het daaraan." 

De gekozen tekst, Lucifer van Joost van den Vondel, zou niet letterlijk worden geën

sceneerd. Het doel was om iets te maken op basis van de thematiek van het stuk. Het 

eerste deel van Lucifer, de reis van Apollion naar de aarde, werd in gemeenschappe

lijke improvisaties onder handen genomen. Kleine groepjes zouden afzonderlijk aan 

de overige tekstdelen gaan werken. 

De groepsimprovisaties stonden dagelijks onder leiding van één van de drieman

schapsleden - die zelf overigens niet meespeelden en die alledrie af en toe optraden 

in de kleine groepjes als stimulator. De stimulator zou als een 'betrouwbare buiten

staander' geconfronteerd worden met de resultaten van een groepje om daar vervol· 

gens een reactie op te geven. Het driemanschap zou ook verslagen schrijven en nieu

we improvisatieconcepten voorstellen. Het doel van dit alles was één grote Lucifer

col lage, met de groepsimprovisaties als de basis en bijdragen van de kleine groepjes 

daar tussen gemonteerd. 

De gekozen methode was interessant maar bleek in de praktijk niet te werken. De 

structuur waarbinnen werd gewerkt - grote groep naast kleine groepjes-was ondui

delijk en werkte verwarrend. Sommige spelers hadden ook een probleem met de 

tekst, die toch een wat beladen, klassieke uitstraling had. Men kon maar niet tot de 

kern van het stuk doordringen. 

Het driemanschap als begeleidend en coördinerend panel had ook niet de beoogde 

uitwerking, althans niet in deze samenstelling. De verwachting was dat de nogal 

tegengestelde karakters van Shireen, Rense en Jan Joris elkaar zouden uitdagen en 

stimuleren, maar in de praktijk pakte dat anders uit. Zij bleken zich achteraf vaak 

geremd en door elkaar geïntimideerd te hebben gevoeld. 

Na afronding van het project werd aan iedereen de vraag voorgelegd: Wat vond je van 

het driemanschap? CAS EN KLAAR In principe een goed idee. In de praktijk de indruk 

dat Rense niet uit de voeten kon met Shireen als combinatie, dat Joris zich afsloot als 

opschrijver, waarvan ik het nut niet zag. MARJA KoK Heel slecht, omdat ik niet geloof 

in driemanschap, tenzij combinatie ideaal zou zijn en dat geloof ik niet, omdat ze alle 

drie hun eigen ambitie hebben. Onderling kunnen ze nooit verhelderend werken voor 42 
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de groep. DARIA MoHR Idee van driemanschap erg goed. In het begin functioneerde 

het ook. Dacht dat binnen het driemanschap erg veel misverstand, verschil bestond 

en dat sloeg op den duur ook op de groep over en functioneerde dus steeds minder. 

Na deze evaluatie kreeg het project een nieuwe invulling. De tekst, nog steeds 

Lucifer, werd in korte scènes opgedeeld. Van iedere scène werd vastgesteld wat de 

functie ervan was en in een paar woorden werd de situatie beschreven en de ontwik

keling die zich erin voordeed. Zo ontstonden duidelijk omlijnde spelopdrachten die 

door de acteurs direct uitgevoerd moesten worden. Deze werkwijze werd door het 

Werkteater 'instanttheater' genoemd. Het uitvoeren van deze veel concretere 

opdrachten voelde als een verademing. Aanvankelijk leverde het ook goede en ver

rassende resultaten op, maar al vrij snel leek de formule toch te zijn uitgewerkt. CAs 

ENKLAAR Het bouwde iets op, omdat bleek dat die scènes herhaalbaar waren, stimu

lerend werkte. Op den duur ging 'instant' lijden aan snelheid en oppervlakkigheid. 

Slechte improvisatie, herhalingsdwang, we moeten het stuk in elkaar timmeren." 

Na het instanttheater, dat weer in twee groepen was gedaan, deed men nóg een 

gezamenlijke poging om het Lucifer-project nieuw leven in te blazen - zonder de let

terlijke tekst, die nu, na een maand, definitief terzijde werd geschoven. Uit improvi

saties rond de strijd tussen de engelen en de duivels was het thema 'aangepast

onaangepast' naar voren gekomen. Dit thema was het uitgangspunt voor het improvi

satieproject waar, met tussenpozen vanwege andere activiteiten, nog bijna drie 

maanden aan werd gewerkt. 

Daarbij bleek dat' aangepast-onaangepast' als thema wel interessant was, maar 

eigenlijk te breed interpretabel. Ook kwam de vraag op wat nu eigenlijk belangrijk 

was: dat consequent aan het thema werd vastgehouden of, in het algemeen, het goed 

laten verlopen van de improvisaties. Persoonlijke problemen of problemen met een 

onderwerp konden een acteur in zijn spel blokkeren. Moest daar uitgebreid bij wor

den stilgestaan of zou zo'n belemmering al improviserend vanzelf overwaaien? 

Aangepast - onaangepast leverde opnieuw de nodige ervaring op, maar het was de 

spelers niet gelukt om aan het project definitief invulling en richting te geven. De 

doelloosheid had men, met andere woorden, niet kunnen voorkomen. Het project 

werd desondanks vier keer aan publiek getoond. Die confrontaties verliepen de ene 

keer goed, de andere keer erg stroef omdat de onduidelijkheid die de spelers ervoe

ren makkelijk over bleek te kunnen slaan op de toeschouwers. 

Uit de evaluatie: Wat vond je van de inhoud? MARJA KOK We hadden te grote onzeker· 

heid, halve impulsen, iets doen en dan weer terugtrekken. Werd voor mij ook erg 

bepaald door Joris, waarvan ik absoluut niet wist wat hij aan het doen was. Wat voor 

uitwerking had het op jezelf? REN SE RoYAARDS Voor mij was duidelijk, kwam aan het 

licht, of je onder andere werkelijk een voorstelling moet spelen en de verantwoorde· 

lijkheid hebt om dat publiek iets te bieden, of binnen het kader van onderzoek, men· 

sen getuige laat zijn van je geworstel met hele persoonlijke ervaringen. 
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25 APRIL 1971 Eenzaamheid 

De hele groept neemt deel aan een alternatieve kerkdienst in de 

Jacobskerk in Haarlem. Het thema van de dienst is eenzaamheid. Het Werkteater improviseert aan de hand van 

dit thema en naderhand volgt een discussie. 

l 

ALLEZ HOP 
l TO YOU 

In 1971 kwam de zangeres Cathy Berberian naar Nederland om tijdens het Holland 

Festival een compositie van haar (ex·echtgenoot) Luciano Berio te vertolken. Het 

ging om Allez Hop, waar ook een scenario voor een performance bij geschreven was. 

Het Residentie Orkest, dat Berberian zou gaan begeleiden, vroeg Het Werkteater om 

dat scenario uit te voeren. De groep antwoordde 'ja', mits van het scenario mocht 

worden afgeweken. 

Om op ideeën voor het optreden te komen werd individueel en gezamenlijk naar de 

muziek geluisterd. Na verschillende luistersessies kon er door de acteurs een verhaal· 

lijn in de muziek worden waargenomen, die vervolgens door Peter in een mime·con

cept werd vertaald: twaalf clowns houden zich ieder bezig met een eigen speelgoed

je waar ze tevreden mee zijn. Langzaam ontdekken ze iets dat ieders interesse 

opwekt: een hele grote, witte stoel. In de passage die daarop volgt wordt de stoel 

door de clowns met verf versierd. Om de hoge delen van de stoe l te kunnen bereiken, 

moesten, letterlijk, acrobatische toeren worden uitgehaald. 

·De stoel is klaar. algemene bewondering. Dan ontstaat er een spanning, de clowns 

richten zich op elkaar: wie gaat er het eerst naar toe? Langzaam doen ze allemaal een 

stap in die richting, schoksgewijs, steeds even bevriezend in een tableau. Dan volgen 

daaruit twee·aan·twee gevechten om bovenop de stoel te mogen. iedereen zit nu op 

de stoel, trots op zijn verkregen positie. Een komt op het idee nog hoger te kunnen 

en steekt zijn hand omhoog. De anderen volgen. Er volgt een moment van algehele 

herkenning en begroeting. Ze geven elkaar een hand uit solidariteit, bij het handen 

schudden wordt steeds één van de twee van de stoel gegooid. Nu vormen zich twee 

partijen, mensen op de stoel en mensen onder de stoel. Er ontstaat een situatie van 

oorlog. Mensen onder de stoel willen er weer op, mensen op de stoel willen hun plek

je behouden. De agressie richt zich eerst op elkaar. slaat dan ineens over in een alge

hele agressie die zich richt op de stoel. De stoel wordt volkomen vernietigd, lappen, 

veren, stukken hout vliegen door de lucht. Na de algehele destructie zingt Cathy een 

lied:" Autostrada". Ze zoekt tussen de lijken naar een bekende. Dan volgt een zinloze 

poging tot herstel, een poging de stoel te restaureren. De enige mogelijkheid blijkt 

te zijn opnieuw het eigen speelgoedje te bemachtigen en daarmee proberen te ont· 

snappen:" 

Het publiek in het Haagse Congresgebouw reageerde die avond, 15 mei 1971, zeer 

enthousiast op Allez Hop. Een criticus schreef over· overweldigende ovaties van de 

verraste toeschouwers·." Dezelfde journalist wilde echter wel kwijt dat hij het zelf 44 
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Allez Hop (•971) 
Foto: Robert Schlingemann 

To You (1972) 
Helmert Woudenberg e.a . 
Foto: O~car van Alphen 

nogal kinderachtig had gevonden, 

wat die clowns daar allemaal deden. 

Bovendien sloten muziek en' gebeu· 

ren' volgens hem niet bij elkaar aan, 

laat staan dat zij elkaar versterkten. 

Maar het succes bij het publiek was 

belangrijker: eenjaar later, weertij

dens het Holland Festival, kreeg Allez 

Hop zelfs een vervolg. Het Werktea· 

ter leverde opnieuw een mimebijdra

ge aan een muziekproductie. Het 

ging om To You, een compositie van 

Peter Schat die hij maakte naar aan· 

leiding van een gedicht over de oor· 

log in Vietnam van de Britse 'under· 

groundpoet' Adrian Mitchel!. 

De eenmalige uitvoering van To You, 

op 20 juni 1 g12 in Carré (na een repri

se van Allez Hop en de uitvoering van 

een ander stuk van Be rio), begon met 

de acteurs die onder een groot blauw 

zeil Jagen waarin openingen waren geknipt. Door die gaten staken hun krioelende 

armen en benen waardoor het beeld ontstond van een reusachtige bewegende cocon. 

In de fase die hierop volgde deden de acteurs allerlei kinderlijke spelletjes, wat vol· 

gens de criticus van Het Parool volledig aansloot bij Mitchells gedicht, dat de opbouw 



Flll DE 
SAISOll 

1971 

had van een kinderlijk aftelversje, 'waarmee overigens niets negatiefs werd be· 

doeld'." Het toneelbeeld werd gedomineerd door zes felgekleurde, reusachtige 

bromtollen, die gedurende de uitvoering door de spelers steeds harder werden aan

gezwengeld en hierdoor steeds meer geluid gingen produceren. 

To You vond, net als Allez Hop en de Paradiso Acts, zijn oorsprong in de mime. Kracht, 

lenigheid, lichaamsbeheersing en in het algemeen lichamelijke expressiviteit bleven 

een zeer belangrijk uitgangspunt in de werkwijze en speelstijl van Het Werkteater, 

maar kwamen later niet meer zó centraal terug als in deze projecten. Wat 'pure' mime 

betreft is het hierbij gebleven. 

Gedurende het eerste seizoen van Het Werkteater, 1g70-1971, was er nog weinig 

onderzoek gedaan naar de functie van het publiek zoals dat in de doelstellingen 

geformuleerd was. Dat was zowel de mening van Het Werkteater als van het ministe

rie van CRM toen er over voortzetting van de subsidie gesproken werd. Boswinkel zou 

in het Handelsblad van B oktober 1971 schrijven: 'CRM kende een subsidie van 

340.000 toe, men ging aan het werk in een zelf-ingerichte studio aan het Amsterdam· 

se Hekelveld - en stilte viel over het Werktheater.' Buiten het Kattengat was blijk

baar toch weinig te merken geweest van de werkzaamheden van het theaterlaborato· 

rium. Het goed functioneren van ieder individu in de groep en van de groep als geheel 

was een doelstelling, die het eerste jaar meer tijd had geëist dan verwacht. Daarnaast 

was veel aandacht uitgegaan naar het laten ontstaan van een werkwijze die prettig en 

succesvol was. Hierdoor was de groep nauwelijks toegekomen aan het opbouwen van 

een relatie met het publiek. 

De zomeractiviteiten van het Werkteater zouden daar verandering in moeten gaan 

brengen. iedereen kreeg in het voorjaar de vraag voorgelegd wat de plannen en wen

sen waren voor de vakantieperiode. Besloten werd om de maand juni vrij te nemen en 

in juli en augustus samen de straat op te gaan. 

De doelstellingen voor die zomer werden achteraf als volgt omschreven: 'Een duide· 

lijk gericht onderzoek doen naar mensen die normaal niet naar toneel gaan en dat 

onder omstandigheden die niet aan theater doen denken, namelijk op een zeiltje op 

straat of op het autopodium.'"' Het onderzoek was gericht op de toeschouwers, het 

spelen in een vreemde omgeving en de wisselwerking die dat opleverde met die 

omgeving. Veder nam men zich het volgende voor:" 

Onaangekondigd, doch niet onvoorbereid ergens verschijnen en zo vaak mogelijk 

de straat op gaan. 

- Zo vlug mogelijk beginnen. 

- Zo actueel mogelijk bezig zijn, dat wil zeggen een grote betrokkenheid hebben 

met de situatie, zoveel mogelijk ingaan op de aanwezigen, openstaan voor de ver

schillende soms agressieve reacties, gesprekken aangaan en contact zoeken. 

- Mogelijkheden open laten tot improviseren binnen een vast kader. 

- Informatie putten uit deze voorstellingen die we later weer zouden kunnen ver· 

werken. 



SPELEN! 
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Straattheater, impressies van 
de optredens op straat op het 
ieiltje in Alkmaar (augustus 
1971) 
Foto's: privé-collectie Shirccn 
Strooker 

- Gericht onderzoek doen naar de reacties van het publiek. 

- Onze eigen reacties op de diverse publieksreacties onderzoeken: 

Het waren leerzame weken. De straat als podium bleek veel spannende verrassingen 

in petto te hebben. Succes was lang niet altijd gegarandeerd, zelfs tegen ronduit 

agressieve reacties bleek men als straatartiest opgewassen te moeten zijn. In veel 

grote steden waren voorbijgangers wel wat gewend na de talloze demonstraties en 

provocatieve acties in de voorgaande jaren, maar in de gemiddelde Hollandse dorps

kern was daar beslist geen sprake van. 

Die eerste zomer werd de groep in tweeën opgesplitst. De ene helft had met een 

boekje uit een feestwinkel een 'moppenpotpourri' voorbereid terwijl de andere helft 

een sprookje tot korte straat-act had bewerkt. Met twee auto's reden de groepsle

den, op een ocht end in juli, de st ad uit op zoek naar een geschikte plek om op te tre

den. Maar de angst om de auto uit te komen maakte in het begin vrijwel iedere plek 

tot een ongeschikte. Wachtend voor een openstaande brug in Abcoude gaf Peter 

Faber plotseling het commando 'Nu!'. Aan automobilisten die in de file stonden voor 

de open brug werden moppen verteld en toen de brug weer openging 'reed het 

publiek weer door. De andere groep trad even later, op een stille kade in dezelfde 

omgeving, op met een sprookje. Een klein groepje aarzelende toeschouwers en een 

stel opgeschoten jongens ('Zullen we ze d'r effe inflikkeren, dan koelen ze wel af') 

sloeg hier het tafereel gade." 

-

/ 
/ 



'KlllDER· 
LOKKERS!' 

In de loop van die eerste zomer werd het straatrepertoire uitgebreid met liedjes, met 

een acrobatiekserie die met het acrobatenduo de Como Brothers was ingestudeerd 

en met een journaal waarin onderwerpen aan bod kwamen zoals' de rellen op de 

Dam', 'huisvesting van gastarbeiders', 'het bezoek van koningin Juliana aan lndone· 

sië', ·de Marbon-explosie', 'visvergiftiging' en 'verkeersdoden', maar waarin ook 

plaats kon worden gemaakt voor lokaal nieuws." Het optreden werd afgesloten met 

het zingen van een weerbericht en later werden er bovendien reclamespotjes aan het 

programma toegevoegd. Die reclames waren bedoeld als parodie, bijvoorbeeld op 

een PTT-reclame van dat moment waarvan de slogan luidde: 'Laat 'ns wat van je 

hoorn.· In het Werkteater-spotje worstelt een op sterven na dode vrouw (Shireen 

Strooker) zich in de richting van de telefoon en laat tijdens die inspanning het leven. 

Afhankelijk van het aantal kinderen in het publiek werden er al dan niet sprookjes aan 

het programma toegevoegd, zoa ls Het luisje en het vlootje, Domme Hans en De Bremer 

stadsmuzikanten. 
Het witte, plastic zeiltje waarop de acteurs op straat hun acts presenteerden, was 

inmiddels een herkenbaar onderdeel geworden van 'het Werkteater op straat'. Het 

werd aanvankelijk uit praktische overwegingen uitgerold om vooral de acrobatiek

acts op een schone, gladde ondergrond uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd beteken· 

de het ook het afbakenen van een klein stukje grond, een eigen domein dat enige ver· 

trouwdheid gaf. Het opvouwen van het zeiltje markeerde bovendien het einde van 

het optreden. Boven een artikel in het Haarlems Dagblad, over de zomeractiviteiten 

van het toen nog betrekkelijk onbekende Werkteater, werd de kop geplaatst: 

'Sprookjes en politiek op een zeiltje', een treffende karakteristiek van die eerste 

zomertournee.<4" 

(een oude vrouw hoofdschuddend:) 't Is toch maareen rare wereld. 
(twee oude mannetjes:) Dat zijn artiesten." - Nee, 't zijn toneelspelers, dat zwarte 
mokkeltje daar dat is Shireen Strooker. 
(tijdens een acrobatieknummer:) Kijk hij vliegt, hij is zo high als de pest. 

'Sceptische en negatieve publieksreacties leken in het begin op de groep een veel 

grotere indruk te maken en werden veel emotioneler opgevat dan de positieve reac· 

ties,· schreef Lex de Regt in het verslag van de eerste zomertournee. De Regt was een 

student sociologie, die met het Werkteater mee op pad was gegaan om tijdens de 

straatoptredens de reacties van het publiek te observeren en om na afloop de 

omstanders expliciet naar hun ervaringen en meningen te vragen. 

In de loop van de zomer nam het zelfvertrouwen van de acteurs toe. Ze brachten de 

straatacts met meer kracht en vanzelfsprekendheid, en gaven passanten op die 

manier veel minder ruimte om de spontane optredens af te wijzen. 

Negatieve reacties konden hiermee nog niet helemaal worden voorkomen. Het is 

voorgekomen dat mensen opzettelijk met hun auto over het zeiltje van de spelers 

reden, er is met water gegooid, gescholden, de politie is gebeld en ga zo maar door. 
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Deze negatieve reacties werden door De Regt toegeschreven aan 'het inbreuk plegen 

op het normale gedragspatroon op straat', wat je als straatartiest op dat moment 

doet. Hierin was volgens hem een duidelijk verschil waarneembaar tussen de reacties 

in de stad en op het platteland. In de stad, waar men meer gewend is aan onverwach

te situaties op straat, waren publiek en autoriteiten veel toleranter dan op het platte· 

land. In gesloten gemeenschappen werd over het algemeen met wantrouwen toege

keken en in sommige gevallen protesteerden plaatselijke bewoners fel, bijvoorbeeld 

wanneer er voor de kerk werd opgetreden. Tegelijkertijd werd er in flatrijke buiten

wijken van steden, waar over het algemeen weinig gebeurt op straat, juist heel posi· 

tief gereageerd volgens De Regt. Hier kwam men regelmatig met de kinderen naar 

buiten, speciaal om zoiets levendigs niet te missen. 

Ook leek er, zo geven de evaluaties weer, een verband te bestaan tussen de waarde· 

ring voor een straatoptreden en de leeftijd en het opleidingsniveau van het publiek. 

Het meest positief waren de reacties van kinderen. Pubers reageerden vaker negatief 

en van de groep 18 tot Bo kwamen de aardigste reacties van mensen uit de 'middle

en upperclass'. Met veel slagen om de arm werd in het verslag geconstateerd dat 

vrouwen van middelbare leeftijd uit sociaal zwakkere milieus het negatiefst waren. 

Hiervoor werd eveneens het inbreuk plegen op de orde in 'hun straat' als oorzaak 

gezien 'en dan nog wel door een groepje ongeregeld uit Amsterdam'. De Regt: 'Ik 

dacht dat dit waarschijnlijk dan iets typisch vrouwelijks was. Voorzichtigheid bij het 

trekken van zulk soort conclusies blijft echter geboden. Hun echtgenoten hadden 

misschien op dezelfde manier gereageerd. Maar door het feit dat deze meestal aan 

het werk zijn als wij optreden is dit niet te checken."' 

De fysieke afstand van het publiek tot de acteurs varieerde meestal van 4 tot 7 meter. 
Die afstand noemde De Regt de identificatieafstand. Het is de minimale afstand van 

de toeschouwers tot het schouwspel om het te kunnen volgen. Gaan ze dichterbij 

staan, bijvoorbeeld op 1 à 2 meter, dan nadert men de participatieafstand. Het inne

men of het veranderen van de positie ten opzichte van de speelplek (het zeiltje) gaat 

gepaard met een verandering in de 'mentale, emotionele instelling ten opzichte van 

het gebeurde', aldus de aspirant-socioloog in het eerste jaarverslag. Opvallend was 

dat kinderen vaak veel dichterbij kwamen dan volwassenen. Bij speciale acts voor kin

deren, zoals de sprookjes, trokken zij vaak hun ouders mee naar voren. Dit leidde vol

gens de spelers tot een prettige nabijheid en zodoende tot een grotere waardering 

voor het gebeuren. Dit gold voor het publiek maar ook voor de acteurs zelf." 

22 EN 27 MEI 1971 Vietnam 
Tijdens twee bijeenkomsten van het Medisch Comité Nederland-

Vietnam speelt Het Werkteater acts die eerder in Paradiso zijn gespeeld, 22 mei in Tilburg en 27 

mei in Enschede. 
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Activiteiten die in het eerste jaar volgens de acteurs positief hadden bijgedragen aan 

de ontwikkeling van een groepsgevoel - met hoeveel scepsis ook tegen deze wat 

softe term werd aangekeken - waren de acrobatie ki essen, de concerten, en voor 

sommigen de uurtjes met Rien Sprenger. Ook tijdens de gezamenlijke wintervakantie 

in Frankrijk waren de groepsleden (plus hun gezinnen c.q. partners) nader tot elkaar 

gekomen. Voor iedereen bleek na een jaar samenwerken ook wel een eigen, specifie· 

ke plaats binnen het Werkteater te bestaan - voor iedereen behalve voor degene die 

eigenlijk het initiatief voor de oprichting van de groep had genomen: Jan Joris La· 

mers. Hij verliet de groep per 1 september 1g71, met ruzie. De "doelstellingen van de 

groep en de verwachtingspatronen van het individu waren niet meer verenigbaar' 

stond in het jaarverslag. Achter die formele formulering ging in feite een structureel 

' niet-communiceren' schuil tussen Jan Joris Lamers en bepaalde groepsleden. Met 

name Lamers en Faber zaten in bijna geen enkel opzicht op dezelfde lijn. Opgebouw

de irritaties waren op een gegeven moment uitgemond in een heftige woede-uitbar· 

sting van Peter, waarbij meubilair en servies door het atelier (zoals de huiskamer op 

Kattengat 1 o heette) en door de ruiten ervan naar buiten vlogen. 

Door sommigen werd de aanwezigheid van Lamers achteraf als belemmerend 

omschreven. Hij zou persoonl ijk een te grote afstand tot de groep hebben bewaard, 

stelde zich in het groepsproces niet kwetsbaar op zoals de anderen en stond daar

door feitelijk buiten de groep. Anderen (met name Cas, Daria en Yolande) vonden zijn 

bijdrage wél stimulerend. Hij was iemand die stil kon staan, nadacht, analyseerde en 

in staat was structuur in de artistieke chaos aan te brengen. Hoewel dit meningsver

schil over de positie en het functioneren van Lamers niet leidde tot een onherstelbare 

breuk in de groep, was het feit dat 'zoiets zomaar kon gebeuren· voor iedereen rond· 

uit verwarrend. Daarmee werd zowel gedoeld op het feit dat 'iemand die er eerst bij 

hoorde er zomaar uit lag', als op de plotselinge uitbarsting van Peter waar iedereen 

ook zo het zijne van dacht. Het dwong hoe dan ook tot bezinning over ieders eigen 

functioneren. De geschiedenis van Het Werkteater had hier kunnen eindigen als de 
elf overblijvers op dit moment niet zó graag met elkaar en met 'het onderzoek' verder 
hadden gewild. 

Jan Joris Lamers zat thuis, werd door de anderen nog wel opgezocht, maar realiseerde 

zich dat hij niet alleen het Werkteater maar ook een aantal van zijn beste vrienden 

had verloren. Nadat Lamers 'bijgekomen' was van dit heftige einde van zijn Werktea· 

ter-episode, richtte hij in 1972 samen met anderen Het Onafhankelijk Toneel op in 

Rotterdam. Zijn plaats in de groep werd overgenomen door Joop Admiraal, die zich 

vanaf augustus 1972 lid van Het Werkteater mocht noemen. 

(Ophemert, 26 september 1937) Ging na de hbs in Tiel één jaar naar de Kunstnijver· 

heidsschool en vervolgens naar de Amsterdamse Toneelschool, waar hij in 1959 eind· 

examen deed. Voordat Admiraal zich bij Het Werkteater aansloot speelde hij in 1959-

1960 bij de Nederlandse Comedie, ging één jaar naar het buitenland om televisie · en 

filmervaring op te doen, en werkte tussen 1g61 en 1971 afwisselend bij toneelgroep 50 
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DE VLUCHT· 
HEUVEL 

Centrum en bij Studio. JOOP ADMIRAAL In het begin was ik wel een buitens1aander en 

sprak ik ook over 'zij willen'. later werd het pas 'wij willen', maar ik geloof dat ik daar 

wel een jaar of twee over gedaan heb. Het was een hele hechte groep." 

September 1 g11 stond in het teken van twee zaken: televisie en praten. Voordat er 

door de groep geëvalueerd en vooruitgekeken zou worden, maakte Het Werkteater 

(naar een idee van Rense Royaards) een televisieproductie voor de NCRV, getiteld De 
avonduren van Beethoven. Dit 'ironiserende beeldverhaal over kunstenaarschap· - met 

een centrale rol voor Helmert Woudenberg die Beethoven speelde- werd voorbereid 

en (zeer kunstzinnig) opgenomen in september en zou door de omroep op 21 decem· 

ber worden uitgezonden. 

Na deze vliegende opening van het seizoen vertrokken de acteurs naar De Vluchtheu· 

vel in Bergen (NH) om daar zowel groepsgesprekken te houden als een workshop te 

geven aan groepjes cursisten van de Volkshogeschool, aan de hand van Shakespeares 

Richard 111. 
Uit de groepsgesprekken in Bergen werd vooral duidelijk dat voor de toekomst een 

strakkere planning nodig was. Alleen dan zouden de onderzoeksdoelstellingen, die 

nog te veel onderbelicht waren gebleven, voldoende aandacht kunnen krijgen." 

Besloten werd het seizoen te beginnen met twee verschillende projecten waaraan 

iedereen tegelijkertijd zou werken. In het ene project zou men werken met twee 

groepen van vijf, allebei onder leiding van een gekozen stimulator (dat zou de projec

ten Het verjaardagsfeest en Ganzenborden opleveren). In het andere project, genaamd 

Kleine projecten, werd in groepjes gewerkt met als doel diegenen te laten samenwer

ken die nog relatief weinig met elkaar te maken hadden gehad." 

Na deze periode van twee gelijktijdige projecten werden twee maanden gepland 

voor het eventueel laten uitlopen van (één van) de projecten. Zo wilde men voorko· 

men dat er aan iets nieuws begonnen moest worden omdat· dat nou eenmaal was 

gepland', terwijl het werk nog niet afgerond was.'° Sommige leden hadden een 

gefrustreerd gevoel overgehouden aan de, volgens hen, te vroege afronding in het 

eerste seizoen van het Waarheidsprojecten het Dromenproject. De seizoensplanning 

was op deze manier strak en duidelijk, maar bood nog steeds de mogelijkheid om, 

indien nodig, meer tijd aan een project te besteden. Voor de tweede helft van het 

seizoen stond een project voor de hele groep gepland. Dat zou Toestanden worden. 

Het verzoek om voortzetting van de onderzoekssubsidie werd in oktober 1 971. vlak 

na het groepsweekend, door het ministerie positief beantwoord. In de brief spreekt 

de heer Hulsker. directeur-generaal van Culturele Zaken, zich namens de minister uit 

voor een tweede subsidiejaar voor Het Werkteater: 

'Ik herinner u hierbij aan de mededeling, vastgelegd in de laatste alinea van de brief 

van 29 juli 1970, van mijn ambtsvoorgangster'; ook in 1971-1972 zou het Werkteater 

hiermee ontheven worden van de gebruikelijke voorstellingsverplichting." 



KLElllE 
PROJECTEll 

In het eerste seizoen was regelmatig in kleine groepjes gewerkt. Sommige groepsle

den hadden, om wat voor reden dan ook, heel weinig of juist al heel vaak met elkaar 

samengewerkt. In de Kleine projecten zouden diegenen, die elkaar nog niet heel goed 

kenden, nader kennismaken. Na een inventarisatie van alle groepssamenstellingen 

tot dan toe werden er, voor drie rondes, drie groepjes van drie of vier personen 

gemaakt. Iedere ronde duurde twee weken. De werkwijze werd vooraf vastgesteld: 

'Op de eerste werkdag wordt een thema, idee, werkwijze bepaald. Aan het eind van 

twee weken volgt een confrontatie aan elkaar in de hele groep.' Hieruit ontstonden 

negen min of meer afgeronde projecten. 

RONDE 1 

Herman Vinck, Hans Man in 't Veld en Yolande Bertsch maakten De vlinderact: 'Drie 

types gaan daarin de natuur bestuderen, die ze mateloos vereren en bewonderen. 

Zonder dat ze het zelf door hebben vervuilen ze de flora en vernietigen ze de fauna.' 

Het groepje evalueerde naderhand: 'Het is heel goed om zonder stimulator, die je 

kan observeren, toch tot een discipline te kunnen komen, maar we voelden in het 

laatste stadium de behoefte aan iemand die had kunnen helpen met een nog betere 

vormgeving."' 

Vier acteurs (Rense Royaards, Peter Faber, Daria Mohr en Helmert Woudenberg) 

beeldden in het Dierenproject dieren uit in gezamenlijke improvisaties, die aan de 

hand van opdrachten werden gestructureerd. Bijvoorbeeld: 'De dieren hebben een 

gezamenlijke opdracht: het oprichten van een monument voor gevallen dieren. Werk

wijze: ieder kiest een dier en zoekt naar vorm en eigenheid. De dieren ontmoeten 

elkaar en worden voor elkaar herkenbaar. Dan treedt door middel van briefjes trek· 

ken een rolverdeling in: gespreksleider, taakverdeler, uitvoerder, afronder. Daarna 

volgt het uitvoeren van de opdracht: vergadering over het hoe en wat, het daadwer

kelijk oprichten van het monument, wending, afronding.' 

In het derde groepje werden door Cas Enklaar, Shireen Strooker en Marja Kok impro

visaties gedaan aan de hand van het toneelstuk De meiden van Genet. Met name het 

thema' machtsstrijd' kwam hieruit duidelijk naar voren. In dit groepje werd gewerkt 

met Marja als stimulator. 

RONDE 2 

Communicatieproject. Dit groepje (Cas, Da ria, Rense en Hans) stelde zich ten doel de 

eigen grenzen en de grenzen die ieder individu door anderen krijgt opgelegd te 

onderzoeken en te doorbreken. Met name communicatie tussen mensen moest hierin 

een centrale rol spelen. De basis lag in het boek Wie is van hout ... van Jan Foudraine. 

De opdracht leverde uiteindelijke een verwarrende situatie op omdat onduidelijk was 

of het moest leiden tot een programma over communicatie of tot een betere commu· 

nicatie tussen de groepsleden zelf. 

Stoel - tafel. Improvisaties met twee meubelstukken door Yolande en Peter. Yolande 

was geïnteresseerd in een onderzoekje naar de vijf zintuigen en Peter 'wilde vanuit 

objecten: een tafel, een stoel, een kleed, verschillende figuren, situaties, ruimten 52 
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creëren'." Deze uitgangspunten werden samengebracht in een serie fantasierijke 

improvisaties, waarin de vijf verschillende zintuig lijke ervaringen steeds gecombi

neerd werden met twee gekozen objecten. De reacties tijdens het evaluatiegesprek 

door de hele groep waren hierop positief: 'heel zinvolle oefening, het transformeren 

van ruimte, tijd, figuur, handeling van kerkhof naar duikboot, kantoor, Alpen'." 

Tafels was een project van Marja Kok, Helmert en Herman, een stuk waarin twee figu

ren individueel én samen handelen, ieder op en rond een tafel. Van tevoren werd 

afgesproken dat telkens twee acteurs zouden spelen en één groepslid richting zou 

geven, st imulator zou zijn. De aanzet, het midden en de afronding van het spel zou 

steeds door een van de drie groepsleden worden geleid, maar omdat er in de door 

Marja gestimuleerde aanzet meteen zo'n specifiek op Herman en Helmert betrokken 

spel ontstond, is zij de rest van het project stimulator gebleven. 

RONDE 3 

Helmert, Yolande en Hans maakten Chinese li. 

In eerste instantie w ilden ze iets doen met de 

bewerking van Roodkapje door Erich Fromm, 

maar het boek bleek te diepgravend te zijn om 

er in twee weken wat van te kunnen maken. 

Helmert deed vervolgens het voorstel om te 

improviseren met het tarotspel als leidraad. Er 

werden tarotkaarten getrokken waarop, naar 

aanleiding van de betekenis van de kaart, direc

te improvisaties werden gedaan. Door het trek

ken van een reeks kaarten ontstond iedere keer 

een ander verhaal. De tarotkaarten gaven hou

vast en leverden een doelgerichte werkwijze 
op.ss 

Marja, Cas en Peter werkten samen in De trap. 

Individuele improvisaties (solo) met een rekwi

siet, steeds een ladder (trapleer). Het opgaan 

van de trap stond gelijk aan een innerlijk pro

ces. In het geval van Peter bijvoorbeeld, die met 

cadeautjes de trap op werd gelokt, de emotie 

'willen en niet durven'. Het was de bedoeling 

om de afzonderlijke improvisaties te integreren, 

maar dat mislukte. De improvisaties van Marja 

en Cas lieten daarvoor te weinig mogelijkheden 

open, waren té afgerond. 

Het derde groepje, dat bestond uit Rense, Her

man en Daria, werkte in de laatste ronde aan het 

jaarverslag. 



GAllZEll· 
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Na afzonderlijke evaluaties (zowel schriftelijk als mondeling) door alle kleine groep

jes en door iedereen gezamenlijk, werden de Kleine projecten definitief afgerond: 

' iedereen is het erover eens dat het werken in kleine groepen van drie of vier veel 

voordelen biedt. De concentratie is groter, je hebt rekening te houden met minder 

verschillende zienswijzen; je kunt daar gemakkelijker over praten. In het algemeen 

bleek de werkwijze met een stimulator zeer vruchtbaar, omdat de wetenschap dat 

iemand kijkt, opvangt, bundelt grote concentratie geeft . Je hebt niet het gevoel 

zomaar in het luchtled ige te spelen. Toch is het ook heel goed mogelijk zonder dat tot 

iets te komen, zoals bleek uit De vlinderact, het Dierenproject en het Tarotproject. Wat 

het onderwerp betreft b lijkt concreetheid en simpelheid zeer belangrijk. De con

creetheid van een stuk (zoals De meiden) of van een rekwisiet (Vlinderact, Trapact, 

Tafels, Stoel- tafel, Tarotact) geeft houvast waar dat bij een ruimer uitgangspunt vaak 

moeilijk te vinden was. De korte t ijd die voor de Kleine projecten stond, is nooit als 

belemmerend ervaren, maar juist stimulerend. Zo kwam er nooit een druk op het pro

ject te liggen ("hier zijn we voorlopig nog niet van af") en werd je gedwongen metje 

eerste simpele impulsen genoegen te nemen'. 

Een onderwerp waar in alle Kleine projecten aandacht aan werd besteed, was de her

haalbaarheid van een improvisatie. De bevindingen op dat vlak waren uiteenlopend. 

Naar aanleiding van De trap concludeerde men dat de improvisatie van Peter, die uit

ging van een eenvoudig gegeven, wel herhaalbaar was, terwijl dat voor Marja en Cas, 

die hun improvisaties meer intuïtief en emotioneel benaderd hadden, een probleem 

was: 'Cas had bijvoorbeeld het probleem datje uit een improvisatie die r ijk is en 

gevuld, één ding kiest waardoor een soort kaalheid ontstaat, omdat je bij de herha

ling de emotie niet meer terug kunt vinden. En dan ga je het opvullen met geacteerde 

emoties."" 

Drie van de Kleine projecten zijn voor publiek gespeeld, op 15 oktober 1971 op de 

Akademie voor expressie door Woord en Gebaar in Utrecht, ter gelegenheid van een 

lustrumviering van de school. 

Wie in aanmerking wilde komen voor de funct ie van stimulator bij de andere twee 

geplande projecten kon zich opgeven met een plan en een persoonlijke motivatie. 

Peter, Rense, Herman, Shireen en Helmert stelden zich kandidaat. Een korte weerga

ve van de voorstellen die zij indienden:" 

Peter 'wilde doorgaan op het Waarheidsproject, door middel van het op scherp stellen 

van de inhoud en de spelmogelijkheden. Hij stelde eigenlijk meer het Waarheidspro

ject kandidaat dan zichzelf." Helmert 'wilde doorgaan waar ze gebleven waren en die 

dingen aanpakken die zich direct voordoen, zoals de evaluatie in het improviseren 

bet rekken, bijvoorbeeld door middel van briefjes waarop iedereen onmiddellijk rea

geert op de improvisatie en dat meteen weer aanpakken'. Rense wi lde een project 

maken over 'de revolutie door de eeuwen heen, te beginnen bij de zondvloed en te 

eindigen bij de apocalyps; een groteske revue met korte sketches uit de geschiede

nis, met als hoogtepunt een dialoog tussen Hitler en Christus'. Herman 'wilde onder- 54 
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zoeken in hoeverre hij door kon gaan op dingen die hij vorig jaar had gezien, bijvoor· 

beeld de concerten. Niet verder gaan op het feitenmateriaal maar eerder op hoe zo·n 

concert tot stand kwam en wat je daarin bezighoudt: Shireen tenslotte 'wilde een 

project doen naar aanleiding van Het verjaardagsfeest van Pinte r. Ze zag veel moge· 

lijkheden in het thema droom en werkelijkheid wat in het stuk erg door elkaar heen 

loopt. En ze zag mogelijkheden in ons die we tot nu toe onbenut hadden gelaten en 

ze had het gevoel dat ze dat naar voren zou kunnen halen: 

De groepsleden namen door middel van stemming een democratisch besluit over de 

kandidaten en hun voorstellen. De uitslag was als volgt: Peter (2 stemmen), Rense (3), 

Herman (4), Shireen (8) en Helmert (3)." Daarmee stond vast dat Shireen en Herman 

als stimulatoren aan de slag konden gaan. 

Hermans groep begon met het maken van een revue met als thema' de jaren zestig', 

maar raakte na enige tijd in dit onderwerp verstrikt. Na een fase waarin informatie 

werd verzameld over het onderwerp, bleek dat de opvattingen over de inhoud van 

het project te sterk uiteen liepen om daar nog een gezamenlijke richting aan te 

geven. Herman gaf zijn functie als stimulator bovendien te veel uit handen, hij stond 

té open voor anderen, waardoor hij zijn eigen ideeën niet kon verdiepen. Volgens 

Herman gaf de groep hem niet het noodzakelijke vertrouwen: hij besloot zijn functie 

op te geven. De groep probeerde daarna een nieuwe opening te vinden door met 

elkaar oefeningen en spelletjes te doen. 

Rense stelde na enige tijd voor om als uitgangspunt voor de improvisaties een 

bepaald gezelschapsspel te nemen. Eerst werden series improvisaties gemaakt met 

behulp van een kwartetspel. Het verloop van de improvisaties werd afhankelijk 

gemaakt van het verloop van het spelletje. Later werd het kwartetten ingeruild voor 

het ganzen bordspel. De onderwerpen waar je op kon komen verzonnen de acteurs 

zelf: sport, depressie, seks, kroeg, dood, geboortebeperking, veldslag en gevange· 

nis. Het nummer van het vakje bepaalde bovendien de wijze van uitvoeren: vocaal, 

fysiek, persoonlijk statement, scène of 'wat je maar wilt'." 

Omdat het niet zo vaak voorkwam dat meerdere spelers op één hokje terecht kwa

men, werkten de spelers hoofdzakelijk individueel. Dat het samenspelen beperkt 

bleef vonden de acteurs op zich wel jammer, maar het had als voordeel dat de 'solist' 

door de anderen gestimuleerd kon worden. Naar aanleiding daarvan concludeerde de 

groep dat ·samenwerken niet altijd samenspelen hoeft te betekenen'.'° 

Ganzenborden is twee keer op het Kattengat voor publiek gespeeld. De reacties 

waren op zich positief. Het spelletjeselement werd door het publiek aantrekkelijk en 

spanningsverhogend gevonden, maar sommige spelers hadden er gemengde gevoe

lens bij. De andere groep heeft de 'Ganzenborders' na drie confrontaties aanbevolen 

het daarbij te laten omdat het bijwonen van de improvisaties voor de toeschouwers 

•te pijnlijk' zou zijn.' ' 

Bij de andere groep slaagde Shireen er wel in om het stimulatorschap een bevredi· 

gende invul ling te geven: het bleek mogelijk om materiaal dat in improvisaties, naar 

aanleid ing van Het verjaardagsfeesten het thema' droom en werkelijkheid' verzameld 



was, om te zetten in een vast stramien dat herhaalbaar was en houvast bood om op 

terug te va llen. En, evalueerde de groep, 'er was wederzijds vertrouwen ondanks de 

soms moeizame periode van niet weten, half werken, saai werken. Gezamenlijk door 

die perioden heen komen, gericht b lijven werken aan één ding, zonder andere paden 

te kiezen, (wat heel erg voor de hand ligt als het niet goed gaat): dat was het meest 

waardevolle resultaat van het stimulatorschap' ." 

Bij herhaling van de improvisaties bleek steeds een aantal bijzaken afte vallen waar

door het resu ltaat aan duidelijkheid won. De moeilijkheid was vervolgens wel om het 

proces levend te houden als de improvisaties eenmaal waren vastgelegd. Tenslotte 

waren er ontwikkelingen, zowel op het vlak van spelen en samenspelen als op het per

soonlijke vlak, die iedereen verrasten. Shireen beschouwde een soort collectief opti · 

misme in het samen bestaan en het samen spelen van de groep, een voorwaarde om 

überhaupt iets te doen met elkaar: 'er was in het samenspel een openheid voor elkaar 

zonder de eigen authenticiteit en het persoonlijk initiatief te verliezen'." 

Ook Het verjaardagsfeest is in december 1971 op het Kattengat drie keer voor publiek 

gespeeld, en later op 28 maart 1 972 nog eenmaal tijdens de opening van Mickery 

Mokum, de nieuwe behuizing van het MickeryTheater aan de Rozengracht in Amster

dam." Tijdens één van die besloten voorstellingen in december was Jac Heijer aanwe

zig die, aanvankelijk als criticus voor het Haarlems Dagblad en later voor NRC Handels

blad, in al die j aren geen voorstelling van Het Werkteater heeft overgeslagen. De 

toneelrecensies van Heijer waren nooit dweperig of kritiekloos, maar getuigden van 

een aanstekelijke passie voor theater, in het bijzonder voor die makers die hun geliefd 

publiek iets onbekends en soms moeilijk verteerbaars durfden voor te zetten. Op 

zorgvuldige wijze probeerde hij het 'nieuwe theater' in de jaren zeventig en tachtig te 

doorgronden en toegankelijk te maken voor een groot publiek: 'De aanpak als die van 

Het Werkteater vereist publiek dat minder vastzit in zijn verwachtingspatroon. Het 

beroerde is dat over het soort theater dat Het Werkteater en soortgelijke groepen 

maken, geoordeeld wordt door liefhebbers, critici en subsidiegevers die nagenoeg 

uitsluitend uit de "conventionele' . theaterwereld afkomstig zijn. Ze hebben evenveel 

moeite zich onbevangen open te stellen tegenover de nieuwe aanpak, als de toneel 

spelers zelf. Het vaste theaterpubliek zal net als de spelers ook een hoop conventies 

moeten afleren."' 

Het Werkteater heeft veel baat gehad bij de uitvoerige beschrijvingen en bespiegelin· 

gen van Jac Heijer (1g36-19g1 ), alleen al omdat zijn zeer beeldende, treffende be· 

schrijvingen van voorstellingen de herinnering aan bri ljante maar vluchtige toneelmo

menten nog steeds levend houden. 

Met de verwonderde toon van een ontdekkingsreiziger, die het thu isfront meldt dat 

er na een lange reis plotseling iets bijzonder moois aan de horizon gloort, schreef Heij

er op 18 december 1 g11 naar aanleiding van Het verjaardagsfeest: 'Dat het werk, waar· 

voor Het Werkteater nu de basis legt, de toekomst heeft, is voor mij duidelijk. Sommi

ge Engelse of Amerikaanse groepen tonen in het Mickerytheater of het Shaffytheater 

al enige jaren een nieuw soort toneel en vaak vraag je je af of zoiets ooit in Nederland 56 
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mogelijk zal zijn, of de Nederlandse toneelspeler wel zo creatief is als zijn buitenland

se collega. Ik geloof dat het erin zit, maar het kost zeer veel moeite om het los te bei

telen. Het Werkteater heeft onlangs in jammer genoeg besloten kring een bewerking 

van Het verjaardagsfeest van Harold Pinter laten zien, die zo indringend en verbluf

fend van vorm en inhoudelijke interpretatie was dat je van een klein wondertje in het 

Nederlands toneel mag spreken. Het blijkt dat de groep naast de alleraardigste maar 

vrijblijvende glimpjes van hun werk, die ze tot dusver had laten zien, ook in staat is 

met evenveel innerlijke rust en overtuig ing dingen van grotere diepgang te brengen. 

Dat werkt als een bevrijding, niet alleen voor zichzelf maar ook voor het publiek. Zo 

heb ik het tenminste ervaren. Het werk dat ze brengen is weliswaar niet herhaalbaar 

op de manier van een gewone voorstelling, maar het is wel zo dat ze zoveel materiaal 

voorhanden hebben om elke avond variaties te geven op hetzelfde thema."' 

Aan de projecten Ganzenborden en Het verjaardagsfeest waren in totaal 36 dagdelen 

besteed, een tijdsbested ing die in de evaluaties door de acteurs als 'precies goed' 

werd omschreven. Een ander punt dat tijdens het maken van de planning in Bergen 

was bedacht en in de praktijk óók goed beviel, was het parallel laten lopen van twee 

verschillende projecten. Omdat de resultaten steeds aan elkaar getoond werden, was 

er een prettige wisselwerking ontstaan, en had iedereen ook, ondanks het werken in 

twee groepen, contact met alle anderen gehouden. 

is FEBRUARI i912 Stadsvernieuwing Haarlem 
Het Werkteater doet mee aan een actie 

genaamd 'Rode Stip' over stadsvernieuwing in Haarlem. 

HOE llU 
YERDER1 

De eerste gesprekken over de toekomst van Het Werkteater na afloop van het twee

de, en zeker ook laatste onderzoeksjaar, vonden plaats in december i 971. Dat er een 

vervolg zou komen en dat dat een ander karakter zou hebben dan 'een onderzoek', 

stond toen voor iedereen vast. In de subsidieaanvraag voor het seizoen 1972-1973 

schreef de groep dat er na afloop van het onderzoek, op 31 augustus 1972, een ver

schuiving moest gaan plaatsvinden van 'wat de moeite waard is om te onderzoeken' 

naar 'wat de moeite waard is om te laten zien'." Op basis van groepsgesprekken werd 

geprobeerd die toekomstige ontwikkeling onder woorden te brengen, wat geen een

voudige opgave bleek: 'Het is een kwestie van gegeven en een doel' ... 'we moeten 

zoeken (naar] wat bewust bij iedereen hetzelfde is, (meer] dan [naar] dat (wat] b ij 

iedereen bewust anders ligt'." Maar de gesprekken resulteerden in een subsidieaan

vraag die spoedig daarop bij de nieuwe minister van CRM, de heer P.J. Engels, werd 

ingediend. Een citaat uit de aanvraag van 28 december 1971: 'Het lijkt ons niet zinvol 

onze ervaringen en verworvenheden individueel in te brengen in de bestaande gezel

schappen. Wij menen dat dit eerder een versnippering dan een bundeling van de 
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resultaten van ons onderzoek zal betekenen. [ ... ]Wij stellen ons ten doel de conclu· 

si es van het onderzoek ten aanzien van structuur, sociale functie, publiek als positie

ve verworvenheden toe te gaan passen in een duidelijke gerichtheid op de praktijk 

en: wij geloven dat wij de kiem in ons dragen voor een nieuw bestel waarin authen

tiek Nederlands theater kan worden gemaakt, iets waar iedereen, ook de overheid, 

naar op zoek is'." 

Krachtige woorden, maar volgens de ambtenaren op het ministerie ontbrak het de 

aanvraag aan duidelijke doelstellingen en een concrete planning. 

Na de herkansing ging er een tweede brief de deur uit in januari 1972. Naast een uit

gebreid overzicht waarin, van maand tot maand, de geplande activiteiten stonden 

vermeld, liet ook de doelstelling van het Werkteater weinig meer te raden over: 

'a Zoveel mogelijk mensen, bij voorkeur buiten de gangbare theatersituatie, in staat 

te stellen de resultaten van twee jaar onderzoek te zien. 

b De gevonden werkmethodes om "eigen.' theaterte maken in deze samenstelling 

en structuur te continueren en verder uit te werken. 

c Het maken en tonen van deze theaterwerkstukken en ze te enten op de heden· 

daagse maatschappelijke en menselijke werkelijkheid.'" 

De herziene aanvraag voor 1g72-1973 werd door het ministerie wel geaccepteerd. 

Maar zoals ieder ander toneelgezelschap moest ook Het Werkteater aan alle normale 

subsidievoorwaarden gaan voldoen. Hoeveel andere jonge theatermakers hadden 

niet met interesse maar ook met gevoelens van jaloezie de verrichtingen van deze 

nieuwe groep gadegeslagen. Het werd tijd dat voor Het Werkteater dezelfde regels 

gingen gelden als voor alle andere gezelschappen en dat er aan ·de speeltuin' een 

einde kwam. Maar zover was het in januari 1972 nog niet. De laatste maanden van de 

onderzoeksperiode werden zeer nuttig besteed, met als resultaat het legendarisch 

geworden Toestanden. 

Een deel van de groep doet mee 

aan een demonstratie tegen de oorlog in Vietnam. Een 4 meter 

lange' Amerikaanse bommenwerper annex roofvogel' wordt op 

het dak van een vrachtauto gemonteerd. De auto zelf is beplakt 

en beschilderd met motieven van de Amerikaanse vlag. In de bak 

van het pick-up-Citroënbusje zitten onder andere Cas En klaar, 

Herman Vinck en Hans Man in 't Veld verkleed als doodgravers. 

Ze schrijven rouwkaarten en delen die aan het publiek uit." 

Vietnam-demonstratie in Amsterdam (april 1972) met de raket 
op het Citroën·busje 58 
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Marja en Helmert hadden eind 1971 bij de groep een voorstel ingediend voor de 

invulling van de laatste maanden van het seizoen 1971.,972. Voorop stond dat dit 

een project voor de hele groep zou moeten worden. Marja en Helmert stelden aller

eerst de vraag of de groep iets zou voelen voor een concreet gegeven, zoals een 

roman of toneeltekst, als aanleiding voor dat project. In anderhalf A4 werd vervol

gens het scenario weergegeven van het boek van William Faulkner, Tempte Drake, dat 

zij als mogelijk uitgangspunt zagen: 'Toen we het boek lazen zagen we duidelijk, dat 

het tot strakke, korte, opeenvolgende scènes kon worden teruggebracht. Zelfs de 

monologen en dialogen zijn heel goed bruikbaar. Het leent zich goed om bijvoor

beeld door middel van weinig rekwisieten (de tafel wordt het bed, het bed wordt een 

biljart enz.) van scène te veranderen en bijvoorbeeld door een iets andere opstelling 

van mensen de volgende scène in te zetten. Er zijn veel groepsscènes en ook scènes 

met twee of drie personen, ook individuele scènes. Het gegeven is zo eigen te maken 

als we maar willen. Het verhaal is alleen ter ondersteuning om onze eigen inhoud op 

toe te passen, terwijl het gangstermilieu meehelpt aan een direct herkenbare vorm."' 

De andere groepsleden gingen akkoord en onder leiding van Marja werd in januari 

1 g72 gewerkt aan het speelbaar maken van de gekozen roman. De scènes die daar het 

resultaat van waren werden op 20 januari achter elkaar gespeeld, waarna deze fase 

werd afgesloten-" 

Marja stelde vervolgens voor om verder te gaan met een groepsproject waarin de the 

matiek uit de populair-wetenschappelijke boeken van Foudraine, Fromm (allebei al 

aan bod geweest in de Kleine projecten) en Laing centraal stond. De boeken van deze 

alternatieve vernieuwers van respectievelijk de psychiatrie, humanistiek en de 

psychoanalyse vonden in die tijd gretig aftrek en veroorzaakten veel debat binnen 

onderwijsinstituten en inrichtingen. Wat deze vernieuwers gemeen hadden was dat 

ze alledrie een vraagteken zetten achter de traditionele benadering van psychiatri· 

sche patiënten. Niet langer waren pillen en de isoleercel heilig, maar stond een die

pere, menselijke interactie tussen arts en patiënt centraal, met name in de vorm van 

het therapeutische gesprek. Een sterk geloof in democratisering speelde ook een rol 

bij deze nieuwe denkbeelden. Dat was nog altijd een uiterst actueel thema, niet 

alleen in psychiatrische inrichtingen, maar ook voor het Werkteater zelf. De groep 

stemde in met het voorstel van Marja en gaf haar het mandaat om als stimulator het 

project te gaan begeleiden. 

De totstandkoming van Toestanden verliep, vanaf februari 1972, globaal in drie fasen. 

PERIODE 1 

De doelstellingen:" 

We willen een werkstuk maken voor publiek, veel voorstellingen geven, veel res 

pons krijgen en die verwerken. We willen toetsen aan publiek waar we in ons 

onderzoek mee bezig zijn. 

- De thematiek van het project moet te maken hebben met iets dat voor ons actueel 

is, en ook maatschappelijk herkenbaar en belangrijk. 



- We voelen ons er allemaal t oe aangetrokken om te proberen nieuwe stromingen in 

de psychiatrie om te zetten in een eigen werkstuk. Vooral spreekt ons aan de hel· 

dere analyse die spreekt uit de boeken van de genoemde schrijvers. bijvoorbeeld 

van het versch ijnsel indoctrinatie, morele chantage in gezinssituatie, van het 

geven en nemen van verantwoordelijkheid, het verschijnsel democratisering, in de 

meest wezenlijke betekenis van het woord, het herstellen van normale menselijke 

omgangsvormen en communicatie door het vrij uitspreken van gevoelens en 

gedachten, het zelfstandig zijn, volledige acceptatie van iemands persoonlijk· 

heidsstructuur, enzovoort - allemaal zaken die in onze coöperatie zo vaak aan de 

orde komen en zo moeilijk zijn te hanteren. 

- We willen een project maken voor een gericht publiek, met een gericht doel. We 

willen ernaar streven een discussie, een deelname uit te lokken over wat je doet en 

niet in de eerste plaats hoe je het doet.' 

De werkperiode werd begonnen met een persoonlijke oriëntatie door de acteurs op 

het gekozen onderwerp. Iedereen zou zich drie dagen terugtrekken om een individu· 

eel concert voor te bereiden. Men hoopte dat dat meer creatieve beginpunten op zou 

leveren dan uitvoerige groepsgesprekken. 

In de concerten werd het thema door iedereen zeer verschillend benaderd: Herman, 

bijvoorbeeld, 'beschreef in zijn concert het patroon van toestanden waarin hij is opge· 

groeid'; 'Yolande gaf uiting aan haar kritiek op de keuze van het thema' (zij vond het 

onderwerp heel belangrijk, maar vreesde met een voorstelling meer kwaad dan goed 

te doen); 'Rense maakte een concert over het ziektebeeld van een patiënt, zoals een 

psychiater het ziet en over hoe de patiënt zijn situatie in een kliniek ervaart' en 'Cas 

vertelde in zijn concert hoe het was gekomen dat hij geen concert had gemaakt'." 

Na afloop van de serie individuele concerten belandde het project alsnog in de 

gevreesde praatfase, misschien omdat de concerten onvoldoende inspirerend mate

riaal opleverden, misschien omdat de aandacht op het werk te zeer werd afgeleid door 

andere belangrijke zaken, zoals de nieuwe subsidieaanvraag en het maken van een 

planning voor het komende seizoen. Pas nadat die taken waren afgehandeld, werd de 

draad van het project weer opgepakt. 

PERIODE 2 

Het boek Wie is van hout". van de Nederlandse psychiater Jan Foudraine verscheen in 

1g71 en was alleen in Nederland al goed voor de verkoop van 220.000 exemplaren. 

Deze bestseller, waarin Foudraine verslag deed van zijn verblij f als psychiater in een 

Amerikaanse inrichting, koos de groep nu als leidraad. Marja Kok nam de touwtjes 

weer stevig in handen en stelde voor een werkschema te maken en een rooster. In het 

schema werd, aan de hand van de gebeurtenissen in het boek, een dramatische opzet 

uitgestippeld, in drie delen: 

1) de toestand zoals die was vóór de komst van Foudraine: het geoliede systeem; 

2) de toestand zoals die wordt na het democratiseringsbesluit van Foudraine: de wan· 

hopige chaos die ontstaat als oude normen wegvallen; en 60 



61 

3) wat er zich langzamerhand in positieve en negatieve zin uit die chaos begint te ont

wikkelen. 

Het rooster hield in dat Marja de hele groep opdeelde in kleine groepjes die ieder een 

opdracht kregen. De samenstelling van de groepjes wisselde snel. iedereen werkte 

hooguit drie of vier dagdelen met dezelfde mensen. iedere week lieten alle groepen 

aan elkaar zien wat zij hadden gedaan en werd er een nieuw rooster opgesteld. Alle 

groepsleden werden op deze manier snel deelgenoot gemaakt van nieuwe ervaringen 

en ideeën en daarbij raakten de afzonderlijke groepjes niet te ver van elkaar verwij

derd. 

Tijdens het project werkten de acteurs aan een techniek om rollen van elkaar over te 

nemen. Er werd dan ook niet meer over rollen gesproken maar over functies. Iedere 

'rol' heeft, zowel in een bepaalde scène als in de totale voorstelling, een bepaalde 

'functie' . Zolang het vaste begin· en eindpunt van de functie zijn omschreven, kun

nen voorafgaande en volgende functies op elkaar worden aangesloten, én kan iedere 

speler elke functie invullen. Het improviseren binnen de grenzen van deze vastgeleg· 

de structuur, leverde een goede balans op tussen het 'vrij zijn te improviseren' ener· 

zijds en het 'niet iedere keer met lege handen staan' anderzijds, zoals eerder werd 

ervaren bij Ganzenborden en het Waarheidsproject." 

Nadat de groep zo enige tijd had doorgewerkt, bleek dat er twee soorten scènes her

kenbaar werden: enerzijds de scènes die Foudraines boek volgden en anderzijds de 

scènes waarin het thema door de acteurs persoonlijk verwerkt was. De groep besloot 

om die twee soorten materiaal naast elkaar te laten bestaan. Een consequente keuze 

voor één van beide zou, zo vermoedde men, tot een minder interessant resultaat lei

den: ·we bevonden ons in een steeds wisselend grensgebied tussen een rol spelen en 

jezelf zijn, wat dan natuurlijk ook weer het thema van het project is. Namelijk: beant· 

woord ik aan een rol die me opgedrongen wordt, dokter, patiënt, of blijf ik mezelf. 

Omdat de grens acteur-persoon voelbaar wordt, komen er ook openingen in de rela

t ie publiek-speler, en wordt de scheiding acteur-toeschouwer opgeheven.'" 

PERIODE 3 
Tijdens de werkperiode werd de voorstelling, voor zover daar op dat ogenblik al spra· 

ke van was, een stuk of zeven keer voor een publiek in inrichtingen, ziekenhuizen en 

dergelijke gespeeld 

Een fragment uit een dagboeknotitie van Shireen op i B april i g]3: 'Achteraf praat ik 

met een meisje dat me ijskoud aankijkt. Ze haat ons, zegt ze. Waarom zij hier zit en 

w ij niet. Het gesprek ontspant toch een beetje. Ze vertelt over angsten die ze heeft, 

als ze niet meer uit de wc durft omdat er buiten mensen zijn die haar zullen grijpen. Ik 

zet mijn naam en telefoonnummer op de eerste bladzijde van Terugkeer naar het mor

genland. Aarzel toch. Als we vertrekken, blijkt er iemand van de afdeling zoek. 

We rijden met ons busje richting spoorbaan. Yolande verdwijnt in het bos. Komt met 

iemand terug. We leveren hem af. We zijn de poort uit. Cas krijgt een huilbui.'" 



De confrontat ies met publiek tijdens de ontwikkelingsfase waren essentieel en maak

ten het trad it ioneel strikte onderscheid tussen werken en uitvoeren, gemarkeerd 

door' de première', minder zwart-wit. Uit de wisselwerking met toeschouwers bleek 

meestal direct welke scènes duidelijk en goed waren en aan welke scènes nog iets 

moest gebeuren. 

Het was aanvankelijk niet voor iedereen zo makkelijk en vanzelfsprekend om iets 

onafs aan toeschouwers te presenteren. Het druiste in tegen de voor een opgeleide 

acteur vanzelfsprekende behoefte om ten overstaan van publiek iets moois of iets 

goeds te brengen. Maar het argument dat met deze 'publieksconfrontaties' snel een 

beter en uiteindelijk ook· echter' resultaat werd behaald, woog uiteindelijk 

zwaarder. De spelers gingen hiermee recht op hun doel af en lieten hun projecten, 

zowel op het Kattengat als op locaties, aan toeschouwers zien vóórdat ze afgerond 

waren. Publieksconfrontaties werden hiermee een vast onderdeel van de op improvi

saties gebaseerde werkwijze van Het Werkteater. 

In een achteraf op papier vastgelegde beschrij ving van Toestanden bestaat de voor

stelling uit zeventien scènes - later werden dit er minder -waarvan de meeste ge

speeld werden door drie of vier spelers. 

De eerste scènes lieten situaties zien die zich buiten een kliniek afspeelden. In deze 

situaties werden de emotionele mechanismen en ook de onbekendheid met de eigen 

gevoelens en motieven blootgelegd, die zich binnen de gezinssituatie tussen ouders 

en kinderen kunnen voordoen. 

Vervolgens werd er mimend een 'moderne, efficiënte kliniek met eindeloze gangen' 

geïntroduceerd en in de daaropvolgende scènes komen situaties tussen patiënten en 

artsen aan bod en tussen artsen en patiënten onderling. De vraag in hoeverre je 

iemand helpt door hem al zijn verantwoordelijkheden af te nemen, leidde tot een 

scène waarin een van de verplegers van de zeer terughoudende leiding toestemming 

heeft gekregen om met een groep patiënten buiten te gaan picknicken: 

' Helmert legt uit wat hij met de democratisering w il en vraagt hun medewerking. 

"Voor mij is het ook nieuw." Ze moeten zelf een picknick organiseren op het terras. 

Ze (patiënten) lopen er angstig en langzaam naar toe. Helmert: "Anders wordt alles 

voor jullie klaargezet, nu moeten jullie zelf alles doen." Shireen valt flauw, Peter 

loopt weg, Cas huilt, Hans grijnst. "Wie wil er vegen? Wie legt het kleed neer?" Bij de 

meesten veroorzaakt de nieuwe situatie, de verantwoordelijkheid om handelingen te 

verrichten die jarenlang voor ze gedaan zijn grote angst en paniek. Anderen worden 

baldadig. Er wordt gerukt aan het picknickkleed en bordj es vliegen door de lucht, sla

olie wordt in het haar gesmeerd, er wordt met hamburgers gekogeld. De chaos komt 

tot een climax bij het aansteken van de gril. Deze valt om. Gegil en geschreeuw. 

"Brand! Brand!" Helmert: "Zo is het genoeg, niet gek voor de eerste keer." De 

patiënten druipen af.'" 

Andere scènes lieten zien dat wanneer in een inrichting de regels versoepelden en de 

behandelw ijze progressiever werd, dit niet alleen het dagelijks leven van patiënten 

beïnvloedde, maar net zo goed dat van personeelsleden. Als de deuren van perso- 62 
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neelsruimten niet meer op slot gingen, betekende dat ook dat patiënten overal kon· 

den binnenlopen; er waren ook verplegers die er. alleen al uit gewoonte, veel moeite 

mee hadden de patiënten meer zelfstandigheid te geven. 

Democratiseren stond niet alleen in de psychiatrie hoog op de agenda, maar was ook 

iets dat de acteurs hoogstpersoonlijk aanging. Het democratiseren van de relatie tus

sen acteurs en toeschouwers betekende dat niet uitsluitend de spelers initiatief 

namen en inhoud gaven aan een voorstelling, maar dat er ook van toeschouwers een 

bijdrage werd verwacht. Dat het loslaten van de oude rolverdeling moed vergde en in 

feite voor iedereen een sprong in het duister was, werd door een of meerdere acteurs 

in de voorstelling gevisualiseerd door op een judomat over een stoel te duiken. En 

een citaat uit Foudraines Wie is van hout ... , dat in 1 g8o ook het motto was van het 

boekje dat Het Werkteater maakte ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, ver

woordde precies dat gevoel: 'Ik kwam in het bos twee wegen tegen. De ene weg 

neemt iedereen, de andere weg nam ik alleen.' 

Het Werkteater had met Toestanden een voorstelling willen maken die maatschappe

lijk herkenbaar en belangrijk was. Volgens de acteurs was het onmogelijk om voor de 

verwezenlijking van die doelstelling bestaand repertoire te gebruiken, dat vaak uit 

een andere tijd en uit een andere cult uur kwam. Toneelvoorstellingen w illen maken 

over alledaagse situaties voor alledaagse mensen dwong hen ertoe te putten uit 

eigen ervaringen, recente literatuur en de ervaringen van het publiek. De zoektocht 

naar een werkwijze die dat mogelijk maakte was lang geweest. Maar bij Toestanden 
leek die voor het eerst te zijn gevonden. 

De stimulator speelde daarin een cruciale rol. Haar of zijn belangrijkste taak was het 

inhoudelijk en deels organisatorisch begeleiden van het project. Het Werkteater: 

'Het is niet iemand die zijn specifieke opvattingen over een uitgewerkt concept gaat 

realiseren. Het is voora l iemand die zich receptief opstelt en het werkproces bege

leidt. De stimulator inventariseert de ideeën, geeft op grond daarvan improvisatie

opdrachten, selecteert, houdt overzicht en doet voorstellen voor de structuur en de 

opbouw van het project.''° Essentieel was dat de stimulatorfunctie geen bedreiging 

mocht vormen voor de democratische uitgangspunten van de groep. Uiteindelijk is 

een kwart van alle Werkteater-projecten met behulp van een stimulator tot stand 

gekomen.' ' 

Het vooraf uitstippelen daarbij van een dramatische lijn bleek achteraf een goed 

begin te zijn geweest van dit project. De flexibiliteit die Marja vervolgens toonde ten 

aanzien van veranderingen, of ze nu de inhoud, het werkschema of het rooster 

betroffen, was volgens iedereen bepalend geweest voor het succes van deze werk· 

wijze. 

Ook het werken in kleine groepjes werd (opnieuw) positief geëvalueerd: 'Werken in 

de hele groep is geen plicht als je een groepsproject maakt. Een voorwaarde is een 

gezamenlijk thema en een gemeenschappelijke intentie.'" 

Marja's invulling van de stimulatorfunctie bij Toestanden had iedereen ervan over· 



tuigd dat het werken met een stimulator voor het Werkteater de best passende 

methode was: samen verantwoordelijk zijn maar tegelijkertijd iemand als (bege)lei· 

der van een project aanwijzen om de noodzakelijke richting en structuur te geven 

aan het creatieve proces. 

Ook wat betreft de ontwikkeling van een 'zuivere en zinvolle relatie tussen publiek 

en acteurs' vielen de stukjes bij Toestanden voor het eerst op hun plaats. Dat was het 

resultaat van een aantal nieuw toegepaste werkwijzen. 

Iedere keer werd door één van de groepsleden een korte inleiding gehouden waarin 

wat verteld werd over de boeken van Fromm, Laing en met name Foudraine waarop 

Toestanden was gebaseerd, en wat de werkwijze van de groep was. Ook liet hij of zij 

weten dat iemand die genoeg had gezien en weg wilde gaan dat zonder enig be· 

zwaar kon doen - niemand hoefde tegen zijn zin te blijven kijken - en werd aange

kondigd dat er nog een nagesprek zou worden gehouden." 

De uitwisseling tussen publiek en acteurs vond meestal plaats t ijdens zo'n nage

sprek, hoewel in het begin ook wel tijdens de voorstelling, tussen verschillende scè

nes door gelegenheid werd geboden om te reageren." 

Het publiek zat bij Toestanden in een halve cirkel om de acteurs heen. De ruimte die 

gebruikt werd voor het spel was nooit veel groter dan vier bij zes meter. Die afstand 

was belangrijk om een wisselwerking tussen toeschouwers en spelers tot stand te 

laten komen. Een grotere afstand leidde onmiddellijk tot een minder intensieve 

beleving, aan beide kanten. 

Geprobeerd werd om de traditionele scheiding tussen de twee werelden die in het 

theater samenkomen - de fictieve toneelwereld waarin personages bestaan ener

zijds en de werkelijke wereld waarin acteurs en toeschouwers leven anderzijds -

zoveel mogelijk op te heffen. De spelers gingen bijvoorbeeld tussen het publiek zit· 

ten zodra een scène gespeeld werd waar zij niet aan meededen. Ook bleef het zaal · 

licht (als dat er überhaupt was) tijdens de voorstelling branden. Acteurs en toe

schouwers konden zich zo niet meer terugtrekken in de geslotenheid of behaaglijke 

anonimiteit van hun eigen wereld. De acteurs konden voortaan de gezichten onder

scheiden van de mensen in de zaal, de toeschouwers zagen wie er om hen heen 

zaten. 

Het slechten van deze traditionele barrières had wel tot gevolg dat het voor toe

schouwers soms lastig bleek om te blijven beseffen dat het nog altijd om personages 

ging. Regelmatig werd na afloop aan de acteurs gevraagd 'wat ze overdag deden', of 

'zij óók in een ziekenhuis hadden gewerkt, of óók ziek waren geweest'." 

Wanneer toeschouwers vonden dat wat de acteurs deden niet met de werkelijkheid 

overeenkwam, dan kon daarover gepraat worden, maar als degene die commentaar 

had, bereid was te laten zien hoe iets er in de praktijk werkelijk aan toeging, dan 

kreeg dat de voorkeur. Of dit de juiste manier was om tot een uitwisseling van erva

ringen te komen, was voor sommige groepsleden wel de vraag. Misschien werd de 

toeschouwer te veel voor het blok gezet en voelde hij/zij zich te veel in de rol van 

deskundige geduwd." Soms bleef het daarom bij een nagesprek dat afgerond werd 



door improvisaties van de acteurs, waarin de inhoud van de zojuist gevoerde discus· 

sie werd samengevat. 

Deze sterke persoonlijke betrokkenheid van toeschouwers bij de voorstelling kwam 

niet altijd tot stand. Een voorwaarde om tot een goede wisselwerking te komen tus· 

sen voorstelling en publiek was, dat er sprake moest zijn van een zekere gemeen· 

schappelijke relatie van de toeschouwers tot het onderwerp. Wanneer het publiek 

bestond uit een groep verpleegsters, dan bekeken zij gezamenlijk de voorstelling 

vanuit het perspectief 'werkzaam zijn in de betreffende sector' en konden zij zich op 

basis van persoonlijke en gedeelde ervaringen met de spelers identificeren. Hetzelf

de gold voor een patiëntenpubliek. Toen Toestanden gespeeld werd in Mickery, voor 

een willekeurig, heterogeen publiek, was dat ineens geen groot succes. De uitnodi

ging aan de toeschouwers om met elkaar over het getoonde te praten, leverde weinig 

op. Veel toeschouwers hadden zich helemaal niet met iemand in het stuk kunnen 

identificeren en hadden over het onderwerp een algemene en tamelijk afstandelijke 

'opinie'." Een gezamenlijk debat kwam uiterst moeizaam tot stand. Na een aantal 

pogingen besloot de groep om tijdens reguliere voorstellingen op het Kattengat 

geen nagesprekken meerte houden: 'Bij niet-gericht publiek ontaardt de discussie 

vaak in het poneren van afstandelijke opinies en blijken wij niet in staat deze vrijblij

vende praatcultuur door te prikken.'" 

Ook theatercritici kenden inmiddels de weg naar het Kattengat en lieten met steeds 

grotere regelmaat hun licht over Het Werkteater schijnen. De blikken van deze 'pro· 

fessionele toeschouwers' leken aanvankelijk vooral gericht op het taxeren van het 

bestaansrecht van de groep. De twee unieke laboratoriumjaren die Het Werkteater 

waren gegund, hadden de groep in een uitzonderingspositie geplaatst, wat zeer hoge 

verwachtingen en soms ook scepsis tot gevolg had gehad. Over de eerste concrete 

resultaten -vaak nog werkvoorstellingen - werd niet altijd welwillend bericht. 

Opmerkingen over ·navelstaarderij' of een grote kop '(Mis·)vormingstheater·, bete· 

kenden een deuk in het zelfvertrouwen van de spelers. Maar de publieke opinie was 

al heel snel op de hand van Het Werkteater en nadat ook enkele invloedrijke recen· 

senten zich enthousiast over Toestanden hadden uitgelaten, was het met de weer· 

stand snel gedaan. 

Het slot van de recensie van Toestanden van Jac Heijer in het Haarlems Dagblad van 6 

mei 1 g]2 geeft wellicht het mooiste weer met welke precisie het nieuwe toneel van 

Het Werkteater onder de loep werd gelegd, en de verbazing die deze analyse vervol · 

gens bij de recensent zelf opriep: 'Ze leggen het toneelspelers·masker af, zomaar en 

plein public. En dat is toch heel merkwaardig, dat een acteur het masker aflegt, waar· 

mee de toneelspeelkunst altijd wordt afgebeeld. Gaat hij niet regelrecht in tegen zijn 

eigen beroep? Ik kom er niet uit. Ik geloof dat je alleen maar naar zo'n scène kan kij· 

ken zonder het zweet van gêne in je handen te krijgen, als jij óók je masker aflegt; de 

toneelrecensent het masker van toneelrecensent, de toneel minnaar dat van toneel· 

minnaar. Als we doen wat Het Werkteater doet, komen we allemaal met de billen 

bloot; als mens tegenover mens te staan, als onkruid onder onkruid. De vraag is of het 

leven met zo'n uiterste eerlijkheid ten opzichte van jezelf uit te houden is. Misschien 



DE ZOMER 
YAll 1972 

wil ik het te diep zien. In ieder geval kun je zeggen dat Het Werkteaterde kunst niet 

dient, maar de kunst gebruikt om de menselijkheid te dienen. Watje dan ook onder 

"kunst" en" dienen" mag verstaan'." 

Op 5 april 1g74 zou het Amsterdams Fonds voorde Kunst aan Het Werkteater voor Toe· 
standen de Albert van Dalsumprijs 1972·1973 toekennen. Jan Joris Lamers had deel uit· 

gemaakt van de commissie, die over het toekennen van de prijs adviseerde. Aan deze 

prijs was een geldbedrag verbonden van drieduizend gulden, dat door Het Werkteater 

in zijn geheel geschonken werd aan Nieuw Dennendal, een progressieve inrichting voor 

zwakzinnigen die met sluiting werd bedreigd. Met een act zou Het Werkteater later 

ook een theatra le bijdrage leveren aan de strijd tot behoud van Nieuw Dennendal. 

De tweede Zomer op straat van het Werkteater verliep net zo als de eerste. Nog steeds 

werd er op 'zomaar een zomerdag op een willekeurige plek in Nederland' een wit zeil· 

tje uitgerold waarop de acteurs een programma brachten van actualiteiten, reclame

spotjes, weerberichten, sprookjes en acrobatiek. 

In augustus 1 g12 werd bijvoorbeeld op uitnodiging gespeeld in Utrecht, voor eerste

jaarsstudenten. De actuele discussie over studie-inschrijving en de hoogte van het col

legegeld werd die dag zeer fantasievol als een fabel uit het grote dieren bos in 'het 

journaal' verwerkt. Van de Vietnam-oorlog maakte het Werkteater een conflict in een 

Amerikaanse woonwijk. Een gezin hangt voor de televisie en laat even later verveeld 

de hond uit. In een huis zien ze een 'rijst·etend Vietnamees je' zitten, dat ze even later 

agressief onder de voet lopen.'° 

In vergelijking tot het eerste jaar was het zelfvertrouwen van de acteurs aanzienlijk 

gegroeid. Door een boze marktmeester of een tot vertrek manende politieagent lieten 

de acteurs zich niet zomaar meer wegsturen. Raakten ze het eerste jaar nog in verwar

ring wanneer iemand opzettelijk over het zei ltje reed, het tweede jaar werd al geëxpe· 

rimenteerd met een klein uitklapbaar podium, dat aan de nieuw gekochte vrachtauto 

gemonteerd kon worden. Niemand die daar nog 'zogenaamd argeloos' overheen kon 

r ijden. 

22JUNl1972 Kind en leefmilieu 
De groep speelt sprookjes en een 'meespeelspel' voor en met 

kinderen in de Bosco-tent op de Floriade. 

aJuL11912 Joyce en Waldo 
De kro zendt de film Joyce en Waldo uit, die Het Werkteater maakt in 

samenwerking met Bram van Erkel en kinderen van de Amsterdamse Merkelbachschool. Al vanaf het eerste sei

zoen begeleiden verschillende acteurs van Het Werkteater regelmatig spelactiviteiten, zogenaamde 'spel-uur

tjes' op deze Amsterdamse Montessorischool. 

l 
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" MUllCHEll 
SPIEL· 

SI RASSE 

Niet iedereen ervoer de korte voorbereidingstijd voor de straatoptredens als even 

prettig. Volgens sommigen zou een beter gerepeteerd programma de zekerheid 

geven die je in de soms onvoorspelbare situaties op straat juist nodig had. Anderen 

hadden sowieso minder affiniteit met de intensieve, directe confrontaties op straat. 

CAS EN KLAAR antwoordde op de vraag 'Wat was je verwachting ten opzichte van de 

zomerplanning?': Had weinig verwachtingen. Heb er altijd ambivalent tegenover 

gestaan omdat het niet een behoefte was die uit mezelf voortkwam. Ik had iets van 

dat is iets wat speciaal van bijvoorbeeld Rense en Peter uitgaat. Achteraf had ik het 

idee dat ik meer aandacht verwacht had voor de situatie. Doordat je een paar dagen 

in een streek bent, daar acclimatiseert, je oriënteert, als groep aanwezig bent. Het 

kwam neer op snel iets in elkaar schoppen, dat busje in, roef-roef 3 x doen en om 

3 uur of 41516 uur weer terug." 

Anderen vonden de impulsieve werkwijze juist prima. Voor hen bestond er geen 

reden om langer na te denken en te repeteren." Dit verschil in opvattingen loste zich 

later vanzelf op. Vanaf 1973 werd 's zomers eigenlijk nog alleen op een mobiel po· 

dium en later in een tent gespeeld. Het spelen op een verhoging vond iedereen pre· 

tentieuzer. Je kon daar niet meer met een gezongen weerbericht of een mop aanko· 

men - de situatie vroeg om meer. Dit uitgangspunt leidde tot een steeds sterker op 

de inhoud geconcentreerd programma en uiteindelijk tot grote producties, die qua 

voorbereiding net zoveel tijd vroegen als andere voorstellingen. 

Voor subtiliteit, zowel met betrekking tot de acteerstijl als de inhoud van het pro· 

gram ma, was in de open lucht geen plaats." Dat leidde tot het ontstaan van een gro· 

teske, humoristische speelstijl die, zoals later zou blijken, zich ook goed liet combine

ren met een 'echte' inhoud. 

Werd er tijdens de eerste Zomer op straat gemiddeld drie keer per dag opgetreden (in 

totaal 60 keer, waarvan drie voorstellingen werden onderbroken door ingrijpen van 

de politie), het tweede jaar lag dat aantal, in verband met andere activiteiten, op 1 g. 

Het publiek was per optreden steeds ongeveer 100 man.•• Dat betekent dat in die 2 

zomers een kleine 8000 mensen met Het Werkteater op straat kennismaakten. 

Het Werkteater deed aan het einde van de zomer van 1 g72 mee aan een internatio· 

naai cultureel evenement in München, Spielstrasse, dat in het kader van de Olympi· 

sche Spelen werd georganiseerd. Na het meer dan dubieuze Berlijnse spektakel van 

1g36, wilden de Duitse organisatoren bovenal 'vrolijke spelen' en het was met het 

oog hierop dat de kunstzinnige Spielstrasse, vooral bedoeld als vermaak voor de 

inwoners van München zelf, was bedacht. 

Op een groot terrein buiten de stad konden ongeveer 500 kunstenaars uit de hele 

wereld 'van tien uur 's morgens tot tien uur in de avond de voorbijganger bij zijn spel, 

zijn kunst, zijn show, zijn kritiek, zijn commentaar en zijn poppenkast betrekken'." 

Het Werkteater presenteerde zich op de Spielstrasse met een programma dat uit drie 

delen bestond. 

Men begon met een ballet van 'sportstanden', poses die tijdens het zingen van Alle 



München Splclsrr;;ssf! (1972) 
Rense Royaards, Herman 
Vinck. Cas Enklaar, Joop 
Admiraal, Peter Faber, Oaria 
Mohr en Hans Man in 't Veld 
Foto: Koöperaticvc vereniging 
Het Werkteater 

DE OllDER· 
ZOEKSPRIODE 

Menschen werden Brüderwerden uitgevoerd. Daarna werd De parabel van de sportman 
vertoond, een act over de verdwazing van ene Jumping Bratwurst en de uitputting van 

Jumping Kaviar. Het optreden werd besloten met De Finale, de Duitse versie van een act 

die in Nederland voor Paradiso was gemaakt en waarin een televisiekwis werd geparo

dieerd. Twee families staan daarin t egenover elkaar en hebben er alles voor over om 

zoveel mogelijk te winnen. Deze act kreeg in het kader van de Olympische Spelen een 

nieuwe dimensie. 

Het Werkteater deed aan Spielstrasse mee toen de Spelen net begonnen waren. Op 

31 augustus reisde de groep terug naar Amsterdam. Een paar dagen later, op de vroe

ge ochtend vans september, veranderde het zo vrolijk bedoelde sportfestijn in een 

gruwelijk drama, toen Palestijnse terroristen het Israëlisch verblijf binnenvielen, 

twee Israëliërs dood schoten en er negen in gijzeling namen. Tijdens de ontknoping, 

's nachts op het vliegveld van München, zijn alle negen gijzelaars en vijf van de acht 

terroristen om het leven gekomen. Nadat alle activiteiten een dag waren stilgelegd, 

besloot het 1oç dat de Spelen moesten doorgaan. Men wilde niet aan terreur toegeven. 

De doelstell ingen die de groep in 1 g10 formuleerde, vielen in vier hoofdpunten uiteen: 

ten eerste moest de acteur zijn fysieke en mentale mogelijkheden vergroten; ten twee

de werd gezocht naar een nieuwe organisatievorm waarin het aandeel van alle betrok· 

kenen even groot en even belangrijk was; ten derde wilde Het Werkteater onderzoeken 

wat de betekenis en de functie was van de relatie tussen spelers en publiek en het vier

de punt, was het zoeken naar een werkwijze die het mogelijk maakte om actuele, maat

schappelijk thema's te dramatiseren op een manier die interessant en acceptabel was 68 
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voor toeschouwers die zelf dagelijks met dat onderwerp te maken had. Gedurende 

het eerste onderzoeksjaar kwamen vooral die eerste twee punten aan bod (het ver· 

nieuwen van de acteur en de organisatie), tijdens het tweede onderzoeksjaar ging de 

aandacht meer uit naar het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze en het opbouwen 

van een zinvolle relatie met toeschouwers. 

ACTEUR 

De oprichters van het Werkteater schreven in hun 'werknota' dat het Nederlands 

toneel volgens hen niet van bovenaf, maar van binnenuit gereorganiseerd moest wor

den. En 'van binnenuit' betrof méér dan de interne organisatie van een toneelgroep. 

Het vereiste van de deelnemers aanvankelijk vooral de wil om zichzelf, als acteur, te 

vernieuwen. De capaciteiten van de gemiddelde toneelspeler, als kneed pop van een 
regisseur, waren voor het realiseren van een nieuwe manier van theater maken ontoe

reikend en moesten daarom worden vergroot. Judo lessen, stijldansen, acrobatiek en 

zanglessen droegen bij aan de fysieke ontplooiing van de twaalf acteurs. De lessen 

werden zowel door mensen uit de groep als door mensen van buitenaf gegeven. De 

benodigde mentale training kwam aan bod tijdens yoga, oefeningen in associëren en 

improviseren en in de gezamenlijke praatsessies die begeleid werden door een pro

fessioneel gesprekstherapeut. Een beter toneel begon bij een betere acteur, daar lag 

de basis. 

ORGANISATIE 

Wat betreft het vernieuwen van de organisatie stond voorop dat Het Werkteater een 

leiderloos collectief wilde zijn. De meeste collectieven die in de jaren zeventig wer· 

den opgericht, zijn onophoudelijk geteisterd door onderlinge conflicten en hielden 

het, hoe nobel de doelstellingen ook waren, maar heel kort vol. Het Werkteater: 'Het 

heeft in ons voordeel gewerkt dat we de eerste twee jaar de mogelijkheid hadden 

een onderzoek te doen, zonder enige productionele dwang. We konden daardoor een 

aantal principiële verlangens en een nog groter aantal onzekerheden in elkaar weven. 

We konden ruzie maken zonder dat dat meteen ernstige consequenties had.'" 

In de loop der jaren zijn er in de organisatie van het Werkteater geen grote verande

ringen doorgevoerd. Soms kreeg een commissie een andere naam of een andere taak

omschrijving, maar de piramidestructuur, bestaande uit één coördinerend drieman

schap met daaronder een aantal commissies met uitvoerende taken, heeft lange tijd 

goed gefunctioneerd. 

In 1972 werd Maria van der Woude aangenomen voor' algemene assistentie' (onder 

andere kostuums en later ook fotografie) en in 1974 kwam Ida Mager bij Het Werk

teater voor allerlei administratief werk, de telefoon en de kassa. In 1976 werd Roel 

van Eekhout als extra algemeen assistent aangenomen. Voor het opbouwen van de 
tent, het (technisch) begeleiden van de voorstellingen en ook bij het maken van films 

was professioneel, technisch personeel op den duur onmisbaar. Zonder techn ische 

medewerkers (aanvankelijk alleen Nico de Wit; later Charles Kersten en Henk Velt· 

kamp) bleek het toch wel buitengewoon lastig om als collectief ook nog aan spelen 



toe te komen. Rense Royaards in 1980: 'Het lijkt inconsequent. Het ontbreekt ons 

werk gelukkig vaak aan log ica. We proberen in ieder geval steeds te zien hoe lang we 

een bepaalde weg kunnen volgen, welke conflicten en welke grenzen dat oproept, in 

welke mate onze uitgangspunten blijven corresponderen met de werkelijkheid.'" 

PUBLIEK 

Nadat de aanvangsperikelen rond het vormen en het laten functioneren van een col

lectief voor het merendeel overwonnen waren, werd de aandacht verlegd naar de 

relatie met en de functie van het publiek. Belangrijk uitgangspunt was, dat het 

publiek zoveel mogelijk op basis van gelijkheid benaderd zou worden. Zowel letter

lijk als figuurlijk wilden de acteurs de afstand tussen zichzelf en de toeschouwers zo 

klein mogelijk maken, liefst opheffen. Samenwerking met televisieomroepen was een 

manier om· de toeschouwer' zelfs thuis te bereiken. 

De figuurlijke afstand werd zo klein mogelijk gemaakt door: onderwerpen te kiezen 

waar het publiek zelf mee te maken had (in zo'n geval werd het publiek een doel· 

groep); het spelen in herkenbare, eigen kleding; het spreken van normale, herken ba· 

re taal; en het gezamenlijk met het publiek nabespreken van een voorstelling. In zo'n 

nabespreking stelden de acteurs zich niet op als de deskundige kunstenaars die het 

allemaal wisten en op iedere vraag een antwoord klaar hadden. Zij stelden even goed 

vragen aan de toeschouwers over het spel of over de inhoud van de voorstelling. 

WERKWIJZE 

Gedurende de onderzoeksperiode van Het Werkteater zijn verschillende werkwijzen 

uitgeprobeerd: werken aan de hand van een (toneel)tekst, een thema, werken met de 

hele groep, met een opgedeelde groep, werken op basis van een eigen idee of 'op 

verzoek van' buitenstaanders, werken met een artistiek driemanschap als artistieke 

leid ing, met een zogenaamde stimulator en ga zo maar door. 

Bepaalde vooraf bedachte structuren bleken in de werkelijkheid niet te functioneren; 

een succesvol resultaat kwam vaak toevallig tot stand, na veel chaos en discussies. 

Telkens werd nieuwsgierig naar alternatieven gezocht. 

Na twee jaar onderzoek 'in de speeltuin' kon het Werkteater als een volwaardig 

gezelschap verder vorm geven aan de theatervernieuwingen die de oprichters in i970 

voor ogen hadden gestaan. 
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MEISJE, 
NIS DAAD, 

Klit 

Vanaf 1 september 1 g12 was de onderzoeksperiode van Het Werkteater definitief 

afgesloten en moest de groep, net als ieder ander gezelschap, voldoen aan de gebrui

kelijke subsidieverplichtingen zoals een minimum aanta l te spelen voorstellingen en 

de geografische spreiding van die optredens. 

Voor seizoen 1972-1973 werd besloten de aandacht te concentreren op een beperkt 

aantal activiteiten. De meeste aandacht g ing uit naar de projecten 't Is maar een meis

je en Misdaad, terwijl ook een opdrachtproject voor de KLM over ondernemingsraden 

een aardig deel van de tijd in beslag nam. De ontstaansgeschiedenis van zowel 't Is 

maar een meisje als Misdaad is lang en ingewikkeld. Dat was bij het zelf, uit improvisa

ties ontwikkelen van een voorstelling onvermijdelijk. Opvallend is wel dat bij beide 

projecten sprake is van dezelfde, extra complicerende factor, en dat was een vooraf 

afgesproken samenwerking met televisie. Het Werkteater was zich er goed van 

bewust hoe groot de invloed en het bereik van televisie was, zeker in een tijd waarin 

de Nederlandse tv-kijker maar uit twee netten kon kiezen. De toneelgroep die zich 

ten doel had gesteld om nieuw publiek te vinden, liet geen gelegenheid voorbij gaan 

om de stap naar dit nieuwe medium te zetten. Hierdoor kreeg het Amsterdamse 

Werkteater snel nationale bekendheid. De ervaring die zo werd opgedaan kwam later 

zeer van pas bij de televisie- en filmprojecten van de groep zelf. 

SEPTEMBER 1912 Angola Act 
Het Werkteater maakt in opdracht van Amnesty Interna-

tional een act over de houding van Portugal ten opzichte van Angola. De spelers vatten in een 

korte straatact de geschiedenis van Angola samen sinds de kolonisatie door Portugal in 1485. 

'Gespeeld in het Portugees door een missionaris, een kolonel, een industrieel en een Angolees 

(zwijgende rol)." Vier keer gespeeld door Peter Faber, Gerard Thoolen, Rense Royaards en 

Helmert Woudenberg op verschillende locaties (onder andere op straat). 

Angola Act (1972) 
Peter Faber. Gerard 
Thoolen, Rense 
Royaards en Angolees 

An90/0Acr{1972) 
Peter Faber, Gerard 
Thoolen en Rense 
Royaards 
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'T IS MAAR 
EEll MEISJE 

Voor de invulling van de eerste helft van het seizoen bestonden aanvankelijk verschil· 

lende ideeën, onder andere 'sprookjes', maar de meerderheid van de groep wilde lie· 

ver iets maken over' de vrouw en haar plaats in de samenleving'. Het onderwerp was 

actueel en het project zou bovendien een mooie bijdrage kunnen worden aan 'het 

jaar van de vrouw' waartoe 1973 was uitgeroepen.' Het Werkteater maakte 't Is maar 
een meisje aanvankelijk als televisieproductie voor de NCRV. In tweede instantie werd 

de productie ook als toneelvoorstelling gespeeld. 

Cas En klaar werd door Marja Kok aangemoedigd dit project als stimulator te leiden: 

hij had altijd al iets willen maken over vrouwenemancipatie. En klaar koos zelf voor 

het delen van deze functie met Marja Kok. Bij de voorbereiding van het project werd 

gebruikgemaakt van het boek The Female Eunuch van de Engelse feministe Germaine 

Greer, dat kort daarvoor door enkele groepsleden met enthousiasme gelezen was. 

In september werd begonnen met een serie concerten. Het eerste concert van Hans 

en Daria bestond meer uit een gezamenlijke activiteit. Het tweetal had een willekeu· 

rig aantal vrouwen uitgenodigd op het Kattengat en had ook aan de andere groepsle· 

den gevraagd dit te doen. Met de uitgenodigde vrouwen werd eerst een middag thee 

gedronken en daarna werd, aan de hand van een spel letje, een aantal vragen gesteld. 

Of ze iets 'typisch vrouwelijks uit hun leven' konden noemen. De acteurs merkten 

opnieuw dat het op deze simpele manier praten over een onderwerp makkelijker 

materiaal opleverde dan de nogal theoretische uiteenzetting van Greer. Daarop ont· 

stond het plan om de repetities en later ook de televisieopnames van 't Is maar een 
meisje altijd door een vrouwelijk publiek te laten bijwonen. 

De concerten van de overige groepsleden hadden wel meer het karakter van een per· 

soonlijke act. Na het zien hiervan stelden de stimulatoren voor het project te verde· 

len in vier 'hoofdstukken': 1. lichaam en ziel; 2. Liefde; 3. Haat; 4. Opstand. Alle 

delen werden door kleine groepjes uitgewerkt aan de hand van opdrachten en blad· 

zijden uit Greers boek, die als huiswerk werden opgegeven. Cas en Marja hadden het 

met een strak rooster zó gepland, dat iedere dag aan drie verschillende scènes werd 

gewerkt. De groepjes lieten elkaar regelmatig zien wat het resultaat was en op vrij· 

dag,' de werkavond', werd er publiek uitgenodigd om te komen kijken en mee te pra· 

ten. 

Deze werkwijze leverde, evenals bij Toestanden, zeer uiteenlopende scènes op. Som

mige scènes kwamen direct voort uit het boek, andere waren geïnspireerd op per· 

soonlijke ervaringen van de acteurs en hun visie op het thema. 

De stimulatoren stelden in de volgende fase voor dat iedereen uit de veelheid van 

scènes een eigen concept voor de voorstelling zou destilleren. Op 16 oktober werden 

deze concepten door de groep besproken. Op basis daarvan presenteerden de stimu· 

latoren de volgende dag een nieuwe opzet. iedereen ging met hun 18 losse scènes 

akkoord. Vervolgens werd er nog twee weken doorgewerkt voordat eind oktober 

door de NCRV opnames werden gemaakt voor de uitzending op i 3 februari.' 

't Is maar een meisje werd door Het Werkteater aangekondigd als een project over· de 
manier waarop de opvoeding het kind tot stereotiep vrouwelijke rol indoctrineert, de 

stereotiepe rolverdeling tussen man en vrouw, het masochistische aspect van de 



·r Is m~ar een meisje {197~) 
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beleving van de liefde van de vrouw, de manier waarop mannen vrouwen tot een 

object kunnen maken, verschil lende aspecten van het huwelijk, sociale problematiek 

van de alleenstaande vrouw enzovoort. We hopen met dit project een gedachte op 

gang te brengen of te verscherpen over het hoe en waarom van de beperkingen en 

(on)mogelijkheden die er bestaan voor een vrouw in onze samenleving.' 

Na afronding van de opnames, nam Het Werkteater het project weer op, om het als 

toneelvoorstelling verder te spelen. Dat betekende om te beginnen dat scènes, die er 

vanwege NCRv-censuur uit hadden gemoeten, weer terugkwamen. Het betrof onder 

andere een scène bij de huisarts waarin het seksleven van een jong stel besproken 

wordt. Maar ook vereiste de fysieke aanwezigheid van publiek bij de acteurs een 

andere instelling.• 

Op g december 1g72 keek criticus Jac Heijer in zijn woonplaats Haarlem naar 't Is maar 

een meisje en twee dagen later verscheen in het Haarlems Dagblad zijn beschrijving 

van die avond:' "Mijn naam is Woudenberg, leuk dat u gekomen bent. Kent u mijn 

vrouw?" Zo werd je zaterdagavond in de Toneelschuur begroet bij de ingang van de 

zaal door een keurige kalende heer in net pak. Natuurlijk kende je zijn vrouw niet. 

"Herma!" commandeerde meneer en daar kwam ze aan getript in een zi lver lurex jurk· 

je, op gouden naaldhakken, een en al glimlach, maar met 

de zorgjes van het gastvrouwtje achter de vriendelijkheid. 

Nu was Herma duidelijk een man en een beetje giechelig 

liet je je door haar naar je plaats brengen, waar ze 

onmiddellijk weer vandaan gecommandeerd werd door 

manlief." Heijer beschreef even later hoe in de eerste 

scène Herma (Cas En klaar) opkomt, gekleed in een jurk, 

een minkstola en een hoed van aigretteveertjes. Zij legt uit 

dat ze vroeger een man was maardat haar nieuwe uiterlijk 

haar in niets onderscheidt van andere vrouwen. Het vrouw

zijn werd door Het Werkteater teruggebracht tot een 

code, schreef Jac Heijer, opgelegd door de mannenmaat· 

schappij. In de volgende scènes werd zichtbaar waar die 

code uit bestond: een rolpatroon dat knelde als een ouder· 

wets corset, dat van de huisvrouw, de moeder en de echt· 

genote. Het Werkteater onderkende hiermee volgens 

Heijer, dat er ook vrouwen waren die heel gelukkig waren 

met hun' rol' en dat het bovendien net zo goed een be· 

wust, zelfgekozen rol kon zijn: 'De eenzijdigheid van het 

Dolle Mina-standpunt heeft Het Werkteater in ieder geval 

de ideale kans gegeven om een bijtende satire te maken op 

de rol van de vrouw. Die satire bestaat uit een groot aantal 

sketches, waarom je je tranen moet lachen. Zo hard heb· 

ben we zaterdag gelachen dat het ging schrijnen. En om de 

laatste sketch viel helemaal niet meer te lachen. Helmert 74 
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Woudenberg voert met Joop Admiraal man en vrouw op als buikspreker en zijn pop. 

Op een gegeven moment vertikt de pop het nog langer de voorgeschreven poppen rol 

te moeten spelen. Ontredderd gaat de man af en de bewust geworden pop zegt tot 

het doodstil geworden publiek: "'Er wordt vanavond geen nummer meer gespeeld."'' 

'T IS MAAR EEN MEISJE, SCÈNE 2: STEREOTYPE 

'Peter en Shireen, allebei in travestie. Ze gaan op twee stoelen naast elkaar zitten en 

voeren synchroon een aantal kleine handelingen uit, volgens het stereotiepe beeld 

van vrouw respectievelijk man: zitten, een brief openmaken en lezen, emotie daaro· 

ver, brief verkreukelen, verdriet verwerken, sigaret opsteken, uiterlijk bijwerken. 

Daarna lopen ze in cirkels en komen elkaar tegen. Shireen gaat op de versiertoer 

(deur openhouden, drankjes geven, afstraffen van iemand die Peter in de bil gekne

pen heeft, close-dansen). Het nummer eindigt met een kus in tango-stand.' 

'r Is maar een meisje, scène 4: Mariëtte van der Sreen 
'Shireen speelt Mariëtte van der Steen. Het kleine lieve meisje à la Shirley Temp Ie, 

die haar vader om de vinger w indt. De scène laat zien hoe het kind zich in een vroeg 

stadium de vrouwelijke rol eigen heeft gemaakt. Ze verkoopt gunsten (kusjes) in ruil 

voor een broekpak en pet.' 

'T IS MAAR EEN MEISJE, SCÈNE 11 

' Hans met een damesmasker uit de feestwinkel zit als een etalagepop in een stoel. 

Door openingen in de achterwand komen Peter en Gerard op, met rubber mannen

maksers op. Ze showdansen op een snelle plaat. Ze bewonderen Hans, brengen hem 

al dansend bloemen, een ring, een huis, series huishoudelijke artikelen, sieraden, 

bont, damesbladen, baby's, een mooi ingepakt cadeau, een reusachtig groot cadeau. 

De voorwerpen worden aan touwtjes om Hans z'n hoofd en armen gehangen. Hans 

probeert steeds op te staan, maar door de cadeaus wordt hij steeds teruggedrukt. Na 

het grote pak staat hij wankelend op, doet een paar passen en valt op de grond. Peter 

en Gerard maken een gebaar van: tableau.'' 

Tussen de in t otaal achttien scènes waaruit 'r Is maar een meisje bestond, was nauwe

lijks enige samenhang. Er was iedere avond een (uiterst dunne) verhaallijn waarmee 

(de sch ijn van) een geheel werd gesuggereerd. Of het ging over een jong getrouwd 

stel dat 's nachts in hun dromen en nachtmerries alle tussenliggende scènes als het 

ware beleefde, of de huishoudelijke bezigheden van gastvrouw Herma vormden de 

rode draad. 'Maar,' schreef Heijer over deze verbind ingspoging,' dat geeft elk onder

deel nog niet het onderlinge verband dat nodig is om er een dramatische lijn in aan te 

brengen die het geheel opvoert naar een climax.'' De vraag is of dat erg was. De 

makers zelf verschilden in ieder geval van mening over het belang van het vinden van 

een juiste, dwingende vorm. Leverde de werkwijze niet een inhoud en een stijl op die 

henzelf en heel veel andere mensen zó aanspraken? 



'r Is maar een meisje werd uitgebreid geëvalueerd. Alle groepsleden typten met elkaar 

tientallen pagina's vol: antwoorden, meningen en oordelen naar aanleiding van de 

evaluatievragen. 

Die evaluatiecultuur had zich bij Het Werkteater al in de eerste twee jaar zo ontwik

keld. Tom Blokdijk, de rapporteur namens de Raad voor de Kunst, had de gewoonte 

(en de opdracht) om alle groepsleden nauwkeurig geformuleerde vragen voor te leg

gen. Ook Het Werkteater zelf was tijdens de eerste twee onderzoeksjaren verplicht 

geweest om de werkwijze en de resultaten uitgebreid te beschrijven, omdat de subsi

diegever anders onvoldoende zicht had op de besteding van het geld. Na de onder

zoeksjaren waren deze rapportages geen verplichting meer, maar zowel het monde

ling als het schriftelijk evalueren was toen al een belangrijk en onmisbaar onderdeel 

geworden van de tota le werkwijze. 

Wat de gevolgde werkwijze bij 't Is maar een meisje betreft, beoordeelden Cas en 

Marja het delen van de functie van stimulator als een mislukking. MARJA KoK Je laat 

te veel verantwoordelijkheid aan elkaar over en zo wordt het een ambivalente zaak, 

waardoor er niet voldoende steun is voor de groep.• Behalve dit punt van die verant

woordelijkheid was de aanpak van Marja en van Cas zo verschillend, dat ze elkaar eer

der afremden dan inspireerden. Cas was sterk gericht op vorm en resultaat en had de 

neiging om dat wat hij zag meteen te plaatsen in een toekomstig geheel, terwijl 

Marja meer aan de groep zelf overliet, zij stimuleerde vooral zelfwerkzaamheid van 

alle spelers en liet het proces meer op zijn beloop.'' 

En klaar vond het ook jammer dat er bij het hernemen van de voorstelling voor het 

theater niet opnieuw was nagedacht over de inhoud. Hij had gehoopt dat ieders per

soonlijke betrokkenheid bij het thema meer aandacht zou krijgen, juist omdat dit in 

de 'televisiefase', de eerste fase, tamelijk beperkt was gebleven. Er was volgens hem 

te veel vastgehouden aan het boek, wat een zekere afstandelijkheid veroorzaakt had, 

en er was te weinig t ijd geweest om het geheel· door te laten ontwikkelen' omdat er, 

vanwege televisie, snel voor een definitieve vorm was gekozen." 

De andere groepsleden benadrukten in hun evaluatie van 't Is maar een meisje vooral 

hoe anders het werken onder 'televisievoorwaarden' was geweest. Een volgende 

keer moest een televisieregisseur er misschien pas in een later stadium bij komen, 

zodat het gewone werkproces zo lang mogelijk kon duren. Nu waren bepaalde ideeën 

al vrij snel losgelaten omdat ze voor televisie niet geschikt waren. De spontaniteit en 

de creativiteit van de makers waren in feite op dit punt al afgeremd. Men zou zich 

voortaan vóóraf moeten rea liseren of het een televisieproject zou worden, of een 

toneelvoorstelling die óók werd uitgezonden. Nu de identiteit van het project ondui

delijk was, had geen van beide partijen optimaal gewerkt en heerste er, zowel bij Het 

Werkteater als bij de NCRV, ontevredenheid over het resultaat. 
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DECEMBER 191~ Koninklijke Luchtvaart Maatschappij . 
Het Werkteater doet in 

opdracht van de KLM een langlopend project over het functioneren van de ondernemingsraad. In samenspraak 

met mensen uit de ondernemingsraad ontwikkelen de acteurs een aantal scènes, die deel uitmaakten van de 

cursusavonden die voor het personeel georganiseerd worden om hen meer inzicht te verschaffen in de functie 

van een ondernemingsraad. De cursus wordt georganiseerd in verband met de invoering van de wet op onder

nemingsraden in april 1973, 'In eenvoudige, beeldende scènes werden ontstaan en groei van het bedrijf 

geschetst tot en met het instellen van de wet op ondernemingsraden. Daarna namen wij deel aan gespreks
groepen om stof te verzamelen voor improvisaties die daarna vertoond werden.'" Het project bij de KLM loopt 

van januari tot en met mei 1973 en bestaat uit elf bijeenkomsten. 

EYALUEREll De evaluatie van 'r /s maar een meisje was zo'n prominent onderdeel van het project 
dat zij op een bepaald moment zelf onderwerp van discussie werd. Yolande Bertsch 

weigerde om aan de schriftelijke evaluatie mee te doen. Zij was van mening dat daar· 

mee voorbij werd gegaan aan de emotionele en sociale meerwaarde van een groeps· 

gesprek. In een zogenaamd tijdbesparende, individuele beoordeling ging volgens 

haar ook meer tijd zitten dan in een efficiënt groepsgesprek." Voorstanders van de 

schriftelijke evaluaties vonden dat bepaalde mensen dan een betere kans hadden zich 
te uiten. Bovendien moest het schriftelijk nakaarten gezien worden als de opmaat 

voor een echt gesprek." Hoewel niet iedereen het hiermee eens was, werden de 

schriftelijke evaluaties op den duur minder intensief. 

Opvallend aan de reeks projecten die Het Werkteater tijdens de eerste tien jaar 
maakte, is hoezeer opeenvolgende projecten vaak in elkaar grepen, hoe het wel of 

niet slagen van een bepaald project vaak uitgangspunt was voor een volgend project. 

Het bespreken met elkaar van de bevindingen en het op basis daarvan maken van 

nieuwe plannen, lag aan de basis voor die aaneenschakeling van Werkteater

producties. 

FEBRUARI 1913 Verkiezingen 
In verband met de naderende parlementsverkiezingen speelt Het 

Werkteater een act op straat waarin mensen in de eerste plaats worden opgeroepen te gaan stemmen: "De klei

ne man, om de oren geslagen met beloftes en leuzen van de politieke partij-maskerade, stemt niet. Het gaat 
hem niet aan. Maar de regerende coalitie legt snelwegen aan, waar hij in het gras wil liggen, loost gif waar hij 

wil zwemmen, lokt zware industrieën waar hij wil leven. En dan denkt de kleine man, die dit alles niet verdra

gen kan, dat hij toch beter gebruik kan maken van zijn kleine recht om te stemmen. En dan liever links dan 

rechts.' " Deze act wordt vier keer op straat gespeeld. 



MISDAAD In januari 1973 werd een nieuw project gestart. Anders dan bij 't Is maar een meisje 
stond voor de periode van januari tot juni 1973 wel een werkwijze, maar nog geen 

thema of onderwerp vast. De voorgenomen werkwijze bestond uit drie fasen. 

Ten eerste zou er contact worden gezocht met mensen die in de praktijk te maken 

hadden met een bepaalde (nog te kiezen) problematiek. Op basis van de zo opgedane 

ervaring en verkregen informatie zou men in tweede instantie met de hele groep 

gezamenlijk het project invulling geven, en tenslotte zou de verzamelde en verwerkte 

informatie op' een zo breed mogelijk niveau (via nieuwsmedia bijvoorbeeld) naar bui· 

ten worden gebracht'." 

Het onderwerp diende zich via een omweg bij Het Werkteater aan. De Rotterdamse 

criminoloog prof. dr. Hoefnagels had een toneelstuk geschreven, getiteld Het ritueel, 
over een gedetineerde in voorarrest. Hoefnagels benaderde de NOS met de vraag of 

er belangstelling was voor zijn toneelstuk en raakte daar in gesprek met Stefan Fel· 

senthal, toenmalig hoofd Drama bij de NOS en de partner van Yolande Bertsch. Fel· 

senthal was enthousiast over het thema en stelde voor om Het Werkteater te benade· 

ren. Zo bracht de NOS Hoefnagels en Het Werkteater met elkaar in contact. 

Het Werkteater ging in conclaaf: wat vinden we van het voorgestelde onderwerp en 

is het op dit moment geschikt voor de groep? Rense had liever een onderwerp geko· 

zen dat meer in de taboesfeer lag, bijvoorbeeld perversiteit of zelfmoord, en was 

bang dat criminologie als onderwerp slechts afstandelijk engagement zou oproepen. 

Maar Shireen was van mening dat die afstandelijkheid veel meer samenhing met de 

manier van werken dan met de keuze voor het onderwerp." 

Verschi llende leden kwamen met andere suggesties, onder andere: 'programma over 

occulte zaken' (Yolande), 'uitbreiding van Toestanden, meer gericht op het gezin' 

(Peter),' aspecten van de oorlog' (Daria & Yolande). Cas En klaar deed voorstellen voor 

een project dat als tegenwicht zou moeten dienen voor de· engagement op bestel

ling' ·ontwikkeling, die hij in de groep waarnam. Zijn voorkeur ging uit naar: 'Thriller 

in ingesneeuwd landhuis', 'Vampier-story' of 'zo maar iets geks'. 

Als thema voor het nieuwe project werd door een meerderheid van de groep uitein

delijk toch gekozen voor criminologie, met als voorwaarde dat alle leden er een per· 

soonlijke motivatie in moesten kunnen vinden en dat Hoefnagels vanuit zijn deskun· 

digheid voldoende respons en informatie over het onderwerp zou kunnen geven. 

Bij de eerste bespreking tussen Het Werkteater en Hoefnagels was Felsenthal van de 

NOS ook aanwezig. De rechten op het idee behoorden immers de NOS toe, maar het 

was onduidelijk in welke mate er door de NOS en Het Werkteater zou kunnen worden 

samengewerkt. Het Werkteater kwam aanvankelijk met een planning, waarin de 

samenwerking met de NOS was uitgesteld tot de laatste fase van het project, na de 

reguliere toneelvoorstellingen. De geringe betrokkenheid van de NOS tijdens de ont

wikkelingsfase stu itte daar echter op bezwaren. Beide partijen bereikten daarop in 

december 1972 het volgende compromis: het project zou onafhankelijk van televisie 

tot stand komen en wanneer het achteraf geschikt zou blijken te zijn voor televisie, 
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dan zou de NOS er een claim op hebben." Tussentijds zou er wel contact gehouden wor

den via Rense die als contactpersoon werd aangewezen. Besloten werd ook dat het 

project door beide partijen in gelijke mate zou worden gefinancierd en dat Helmert de 

stimulator van het project zou zijn. " 

Het uitgangspunt voor Misdaad werd als volgt geformuleerd: 

'H iermee hopen wij door dramatische informatie een denkproces over criminaliteit op 

gang te brengen en inzicht te geven en te krijgen over veroordeelden en een verouderd 

reactiesysteem. In Misdaad zien we onder andere: 

Hoe mensen door niet aflatende reclamestimulansen tot illegaliteit worden 

gebracht; 

- wat de consequenties zijn van een dergelijk gedrag (voor de consument en niet voor 

de reclamemaker); 

- hoe een dergelijk systeem in stand wordt gehouden door bestraffing van kleine 

vergrijpen terwijl de grote misdaden onder en boven de wet blijven, met name de 

mi 1 i eucri min al iteit. · " 
Over het standpunt dat de groep hier innam ten aanzien van grote en 

kleine criminaliteit kon geen twijfel bestaan. Zoals zoveel linkse mede

standers in die tijd, legde Het Werkteater een grote verantwoordelijk· 

heid bij' de consumptiemaatschappij', in het bijzonder bij reclame ma· 

kers. Deze louter commercieel denkende lieden zouden de consument 

op zo'n indringende manier verleiden tot de aankoop van iets moois of 

iets lekkers, dat deze er een misdaad voor beging om dat te bemach· 

tigen wat in feite buiten zijn bereik lag. Deze kleine, haast willoze mis· 

dadigerwerd door de maatschappij vervolgens gestigmatiseerd. Hij 

zou een dief zijn en een slecht mens, en de kleine misdadiger ging hier 

zelf op den duur in geloven. In deze visie werd tegenover de kleine mis

daad heel nadrukkelijk de grote misdaad geplaatst: de milieuvervuiler. 

de corrupte zakenman of politicus die aan het stigma van misdadiger 

weet te ontkomen vanwege zijn behendigheid en zijn invloedrijke con· 

necties. Eenmaal aan het licht gekomen waren de grote misdaden in de 

praktijk bovendien moeilijker te berechten dan een winkeldiefstal. 

Zoals het werkplan voorschreef, werd er in de eerste fase van het pro· 

ject contact gezocht met mensen die in hun dagelijks leven met cri mi· 

no log ie te maken hadden, onder andere advocaten, gedetineerden en 

reclasseerders. In gesprekken met deze 'praktijkdeskundigen' maak· 

ten de acteurs zich het onderwerp eigen. Vervolgens werd de misdaad

problematiek in verschillende scènes in kaart gebracht: van de motie

ven van de kleine dief tot de grote maatschappelijke context. Het 

resultaat was (opnieuw) een collage waarin een dialoog. een acroba

tisch nummer. een quiz, droomachtige en zeer realistische scènes 

elkaar in hoog tempo afwisselden. 



De openingsscène van Misdaad was berucht. De toeschouwers werden hierin door de 

spelers getest op hun vermogen werkelijkheid en spel te onderscheiden. Behalve de 

lol om toeschouwers even op het verkeerde been te zetten, had de scène een doel be· 

wust effect dat volgens de makers beslist samenhing met de thematiek van de voor· 

stelling ... 

Helmert Woudenberg komt op en vraagt aan het publiek de aandacht voor Hans Man 

in 't Veld,' die een gedicht zal gaan voordragen over het onderwerp criminaliteit' ... 

Helmert gaat opzij staan en Hans komt op met een papiertje in zijn hand en begint 

het gedicht van papier voor te dragen. Ineens valt Helmert hem in de rede: 

'Een ogenblik! Wat doe je nou?! Dit kan niet! Dit is toch geen voordragen Hans. 

Het is een gedicht, een kunstwerk, en jij staat dat een beetje eentonig op te dreu· 

nen van pom pom pom! Dat kan toch niet! (wijst op het papiertje). En had je niet 

even de moeite kunnen nemen het uit je hoofd te leren! (Hans krijgt er geen 

woord tussen) Nou, we zullen er even aan werken. Dames en heren, als u ons niet 

kwalijk neemt, willen we even dieper op dit incident ingaan; voor u een unieke 

kans om wat inzicht te krijgen in ons werkproces. (zet een stoel neer, tot Hans) Ga 

zitten! Vertel even inje eigen woorden watje net gedaan hebt.' 

Hans legt aan zijn collega Helmert uit, die zojuist rücksichtslos de voorstelling heeft 

'stop gezet', dat hij op zijn eigen manier probeerde een gedicht voor te dragen. Hel· 

mert: 'Jij hebt geen toneelschool gehad dus die dingen vallen jou nou eenmaal wat 

moeilijker dan de anderen. Maar waar ik verontwaardigd over ben is jouw reactie!' Zo 

ontwikkelt het 'incident' zich verder. 

Helmert: 'Hans ik geef jou ... drie minuten. We zullen je isoleren, je legt met nie· 

mand contact, je blijft op je stoel zitten en je denkt na over wat je gedaan hebt. 

En hopelijk kom je dan tot het inzicht dat je ergens fout hebt gezeten. Dames en 

heren, ik vraag even uw medewerking. Laten we even drie minuten in alle stilte de 

zaak stilleggen en de beste houding is om even van Hans weg te kijken. Blijf 

gewoon met uw eigen dingen bezig. (loopt naar Hans) Heb je sigaretten op zak, 

snoepjes? Nee? Mooi. Geef dat papiertje maar even hier. De tijd gaat nu in. Ont· 

spannen zitten!'" 

De toeschouwers werkten meestal gelaten mee. Ze hadden aanvankelijk niet in de 

gaten dat ze in de maling werden genomen; sterker nog, dat ze onder andere door 

'even de andere kant op te kijken' zelf medeplichtig werden, een van de kwesties die 

Het Werkteater omtrent misdaad aan de orde wilde stellen. HELMERT WOUDENBERC In 

eerste instantie trapte het publiek er in. Vooral dat moment dat ik hem in de rede viel 

en hem ging corrigeren. Ik herinner me een avond dat we speelden voor gevangenis· 

directeuren, die vooraf allemaal getafeld en flink gedronken hadden, dat een van die 

heren op de eerste rij zó geprikkeld raakte door hoe ik Hans onderbrak, dat-ie op· 

stond, naar Hans toe stapte en riep: 'Dat hoef je niet te nemen! Dit hoef je NIET te 

nemen, hoor! Sla van je af!' Dat soort reacties riep het regelmatig op. Het is niet het

zelfde als mensen belazeren, maar ze manipuleren in de richting waar je ze wilt heb

ben voor de voorstelling." Bo 
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Misdaad (1973) 
Peter Faber, Hans Man in 
't Veld, Yolande Ber tsch, 
Hclmert Woudenberg, 
Marja Kok 
Foto: Ulli Weiss 

Jac Heijer: 'Dan spelen Peter Faber en Shireen 

Strooker op fabelachtige manier een jongen en 

een meisje, die elkaar net hebben leren kennen. 

Hij werkt aan de lopende band in de Fordfa

briek aan autobumpers, maar met het vooruit

zicht te "promoveren tot de koplampen". Zij 

werkt in de Bijenkorf als inpakster maar had 

eigenlijk verkoopster willen worden. In enige 

bliksemsnelle dialoogjes krijgen we een volle

dig beeld van dat tweetal: achtergrond, verlan

gens en hun maatschappelijke plaats. Elke 

toneelschrijver zou zijn vingers aflikken bij 

zoveel kernachtigheid. James Bond-film spe

lend komt het tweetal bij de Bijenkorf terecht, 

waar Peter een ruitje breekt om te zien waar 

Shireen werkt. In een droomroes van bezits

drang slepen ze alle luxeartikelen bij elkaar, tot 

het Shireen te machtig wordt en ze in paniek 

vlucht. Peter wordt gepakt, komt voor het 

gerecht. In enkele minuten tijd beland je als 

toeschouwer van een bovenkamertje via de Bijenkorf in de rechtszaal. Net een film. 

Volgt de rechtszitting, die vrijwel uit het leven gegrepen is. Peter draait de bak in, 

waar we alweer in een zeer compacte scène het gevangenisleven geschilderd krijgen. 

Een acrobatennummer is de vorm waarin Yolande Bertsch en Peter Faber de reclasse

ring afdoende door de mangel halen. Joop Admiraal en Marja Kok spelen een scène 

waarin de vrouwelijke verdachte (een hoertje) een rechter zover krijgt dat hij zijn 

menselijke gezicht toont. Tussendoor een merkwaardige in de vorm van een quiz

met-publiek gegoten scène over agressie. En aan het slot een satirisch nummer over 

wat Hoefnagels de grote misdaad noemt. Verschillende spelers vormen een trein, die 

onze welvaart voorstelt, getrokken door Jan met de Pet en Moeder Natuur als een 

alras doodvallende aanhangwagen. En passant wordt op luchtige wijze het gastarbei

dersprobleem doorgenomen. De epiloog bestaat uit een ballade, waarin "kleine" en 

"grote" misdaad met elkaar in verband worden gebracht."' 

Waar de collagevorm bij ' t Is maar een meisje nog niet het gewenste resultaat oplever

de, leken bij Misdaad de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. De acteurs speelden in 

de verschillende scènes telkens een andere rol. Stereotiepe personages die het goed 

of het kwaad typeerden, voerde Het Werkteater bewust niet op. Wie in de ene scène 

nog misdadiger was, speelde het volgende moment rechter en andersom. Daarmee 

maakte Het Werkteater duidelijk dat misdaad een zaak was waar iedereen mee te 

maken had of kon hebben. Het beeld van de gemaskerde misdadiger uit stripboeken, 

die er na een inbraak met de buit over de schouder vandoor gaat, werd zo duidelijk 

gecorrigeerd. 



1ME•1973 Chili Act 

Het Werkteater speelde Misdaad in jeugdgevangenis De Corridor toen de voorstelling 

nog in de werkfase verkeerde. Het jonge publiek had weinig moeite zich te herken· 

nen in de verschillende scènes en was zeer betrokken b ij de voorstelling. Een aantal 

gedetineerden reconstrueerde na afloop van het stuk de situatie van één van hen, en 

speelde die vervolgens voor de acteurs en de rest van het publiek. De voorstelling en 

het naspelen van de eigen situaties door toeschouwers had' een positieve invloed op 

het proces van bewust worden en verwerken', stelde men achteraf vast. Het waren 

hierdoor zeer waardevolle optredens. 

Uit de 73 optredens van Misdaad, zowel voor gedetineerden als voor een gewoon 

theaterpubliek, bleek opnieuw dat het soms ronduit moeilijk was om ook bij het thea· 

terpubliek een soortgelijke vorm van identificatie of bewustwording teweeg te bren· 

gen. De acteurs moesten kunstgrepen uithalen om dat reguliere publiek niet alleen 

naar hun mooie en grappige spel te laten kijken, maar het ook te laten nadenken over 

wat misdaad is en wie misdadigers zijn. Toeschouwers werden bijvoorbeeld bij 

binnenkomst op een indringende manier ondervraagd door de acteurs, alsof ze' de 

verdachte' waren van een misdaad. Het leverde meestal wat onwennige en stuurse 

reacties op." 

Het Werkteater speelt op verzoek van de Evert Vermeer Stichting een straatact 

waarmee ze de aandacht willen vestigen op het socialistische experiment van Allende in Chili. Shireen beeldt in 

een gigantische jurk een welvarende ·vrouwe Chili' uit. 'Uncle Sam (de Ameri· 

kaanse zwijgende meerderheid) op de schouders gedragen door dominee 

Goedkoop (de Nederlandse zwijgende overheid) stuurt steeds opnieuw zijn 

gulzige honden onder haar rokken om er met grote schatten onder vandaan te 

komen en haar steeds verder te plunderen. Als ze tenslotte verkracht, bestolen 

en uitgemergeld achterblijft, is het een Chileen (Allende) die haar de liefde 

verklaart."' Vier keer wordt deze act gespeeld op de Dam en één keer op de 

binnenplaats van de Vrije Universiteit op 3 mei , g73. 

Chili Act (mei 1973) 
Shireen Strooker en Gerard Thoolen 
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Het Werkteaterbusje met uit · 

klapbaar podium in Oslo (sep· 
tember 1973) 

De Finale in Oslo {september 
1973) 
Gerard Thoolen, Rense 
Royaards, Marja Kok, Oaria 
Mohr, Peter Faber, 1-ians Man 
in 't Veld, Shireen Strooker, 
Yolande Sertsch, Cas Enk laar 
Foto: Robert Collcttc 

Het zomerprogramma 1973 had 'Nederland' als thema. Dit jaar geen zeiltjes meer op 

straat maar een heus podium dat uit de kleine vrachtauto van Het Werkteater kon 

worden geklapt. Het pod ium kon met tentdoeken worden uit gebreid en een grote 

rood-wit-blauwe vlag vormde het· dak' van de tent, zodat zowel spelers als publiek 

droog bleven tijdens de maar al te Nederlandse regenbuien. Behalve een dak was er 

ook een achterdoek, waarop in de geest van het thema een vrolijk polderlandschap 

was gekwast. En ook de vrachtauto zelf deed, beschilderd met koeien, gras en wol

ken, aan het Hollandse landschap mee. 

Lex de Regt, de socioloog, had in zijn verslag van de zomer van 1972 gepleit voor een 

duidelijke aankondiging van de optredens: 'Herkenning is het enige dat men wil, 

zowel Het Werkteat er als het publiek. Herkenning is ook het enige dat tot apprecia

tie kan leiden van het WT en van het publiek. Aan deze moeilijkheid zou een heel eind 

tegemoet te komen zijn, wanneer je jezelf zou aankondigen. Onaangekondigd spelen 

heeft een verwarrend effect; op zichzelf helemaal niet erg, maar wees je bewust van 

de consequenties.," De Regt bedoelde met herkenning vooral, dat de acteurs zich 

meer mochten present eren als w ie en wat ze waren: professionele acteurs die deel 

uitmaakten van een door de overheid gesubsidieerd toneelgezelschap. Geen zootje 

ongeregeld dus, amateurs of studenten op werkvakantie. De Regt was ook van 

mening dat onaangekondigd spelen kiezen voor de 'makkelijke weg· was. Niemand 

had in zo'n geval verwachtingen van wat de groep zou brengen. Het was vrijblijvend 

en daarmee zou de groep haar verantwoordelijkheid voor het resultaat te veel ont

lopen. 

Voor de meeste groepsleden gold echter dat de verrassing en (soms) opschudding die 

je met een onaangekondigd optreden kon veroorzaken, juist het zout in de pap wa

ren. Dát maakte het spannend en aantrekkelijk. Het creëren van verwarring onder het 

publiek door expliciet niet naar een toneelsituatie te verwijzen, was aanvankelijk ook 

een doelstelling van het spelen op straat geweest. 



De finale (1973) 
Helmert Woudenberg, Rense 
Royaards, Shireen St<ooker, 
Oaria Mohr, Yolande Bertsch, 
Joop Admiraal, û s Enklaar, 
Hans Man in 't Veld 
Foto: Maria Austria 

Maar dit alles woog uiteindelijk toch niet op tegen de wens om tijdens de zomertour

nees meer te doen dan het zeiltje toeliet. De principiële discussie over het wel of niet 

aankondigen van een straatoptreden, was door het podium en de tentachtige op

bouw abrupt tot een einde gekomen. Onaangekondigde optredens waren nu über

haupt niet meer mogelijk, daarvoor nam het geheel te veel ruimte in. Het Werkteater 

moest vooraf contact opnemen met de gemeenten om toestemming voor een optre

den te vragen. Hoe vereerd de betreffende gemeente was met het bezoek van een 

toneelgroep uit Amsterdam bleek meestal uit de plaats die op gemeentegrond werd 

toegewezen. De ene keer was dat een mooi plekje op de markt, de andere keer een 

verlaten, zompig veldje ergens buiten het centrum, waar niemand zomaar tegen de 

optredens aan kon lopen. De gewoonte om eerst een bonte optocht te houden in 

drukke winkelstraten en woonwijken om de aanwezigheid van Het Werkteater ken

baar te maken, is zo ontstaan. 

Het programma voor de zomer van 1g73 bestond onder meer uit een politiek sprook

je (Zwaan kleef aan) acrobatieknummers, slapstick en een quiz waarin' een fascistoïde 

quizmaster de families Spaan en Koudijs tegen elkaar uitspeelt' . Net als in München 

tijdens Spielstrasse waren de families tot alles bereid, van 'naakt staan' tot elkaar ver-
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moorden, om maar zoveel mogelij k prijzen te winnen. De wedstrijd ontaardde in een 

ware veldslag die eindigde met het zingen van 'Ik heb u lief mijn Nederland'." 

Waar de acteurs tijdens de eerste twee zomers nog wel eens onvriendelijk of zelfs 

agressief bejegend waren, bleek dat in 1g73 goeddeels voorbij. De groeiende 

bekendheid en waardering voor Het Werkteater, maar ook het meer gereguleerde 

karakter van de optredens hadden hier zeker mee te maken. Alleen in Amsterdam· 

Noord werden de acteurs op een middag met zóveel eieren bekogeld, dat verder spe

len op het glibberige podium onmogelijk was. Op de meeste plaatsen overheerste het 

enthousiasme over 'zoiets geks op straat', bijvoorbeeld in Almelo, waar het Werktea

ter in juli optrad. Het Dagblad van het Oosten opende een groot stuk over een dolle 

middag straattheater met de kop:· Acteurs in onderbroek op Almelo's City Promena

de'. De medewerker van de krant vervolgde opgetogen: 'Het gebeurde werkelijk 

gist ermiddag in de drukke City-Promenade. Vaders en moeders bleven ontsteld 

staan, de tong in een lik verstard tegen het roze ijsje. Een stel mannen en vrouwen, 

sommigen in ondergoed, de meesten met schots en scheef aangesjorde kleren, 

zwermden vanaf het Kerkplein over de City-Promenade uit. Ontsnapten? Kon dit 

gebeuren in het rustige Almelo, zo ver van het verwilderde westen, zo ver verwijderd 

van de taferelen die daar schering en inslag schijnen te zijn? Ja, het kon gebeuren in 

Almelo. En een paar honderd mensen, waaronder vele kinderen, beleefden er een 

kostelijke middag aan.'" 

CAS ENKLAAR besloot om met ingang van het seizoen 1973-1974 Het Werkteaterte 

verlaten. De eerste drie jaren waren zeer turbulent en veeleisend geweest en op Het 

Kattengat heerste soms een erg gespannen sfeer. Ik was er vaak kapot van. In de 

groep kon het zo hysterisch toegaan dat ik er veel zware depressies en huilbuien van 

kreeg. We werkten daarbij nog keihard: wel achttien uur per dag. " Door de manier 

waarop wij werkten, was elk conflict een persoonlijk conflict. Ware godsdienst

twisten soms. Alleen al over de vraag voor wie je nu eigenlijk speelt: voor jezelf of 

voor de maatschappij. Twee partijen krijsend tegenover elkaar: natuurlijk speel je 

voor jezelf, natuurlijk speel je voor de maatschappij." Die 'hogedrukpan' werd 

Enklaar te veel. Bovendien miste hij zo nu en dan de mogelijkheid om persoonlijke 

ambities te verwezenlijken. Alles ging onder de noemer van het collectief, en de 

afzonderlijke spelers kregen nauwelijks de kans zich t e onderscheiden. We prezen 

elkaar ook niet uitbundig, zodat ik me als acteur steeds onzekerder begon te voelen. 

En klaar belde zelf naar Hugo Claus om te vragen of hij een rol voor hem had. Zo kwam 

hij terecht in de voorstelling Blauw-Blauw, een door Claus bewerkte komedie uit de 

jaren twintig van Noel Coward, geregisseerd door Guus Oster. Toen En klaar zijn 

Werkteater-collega's zijn besluit meedeelde, zei niemand iets. In sti lte vertrok hij 

naar zijn vrije productie. Boven de interviews met En klaar - er was rond zijn opvallen

de overstap veel publiciteit - stond 'Weg bij de padvinders, leve de glamour' en 'Moe 

van drie jaar idealisme'. Het spelen in Blauw-Blauw, met Ellen Vogel, Guus Oster en 

Fons Rademakers, ervoer hij aanvankelijk inderdaad als een verademing. Alleen al het 



gezamenlijk reizen ... Bij Het Werkteater werd in het busje altijd de voorstelli ng druk 

doorgenomen:' Als jij nou daar dat en dat doet •• .' 'Zeg dat zinnetje nog eens even 

tegen mij!' 'Misschien is het toch beter als ik dáár op kom!' Nee, dan bij Blauw-Blauw. 

Bij Blauw-Blauw zat je iedere dag in de Jaguar van Guus, en dan werd er gezegd 'hoe 

heb jij geslapen vannacht? Hoe heb je gedroomd? Dan ging iedereen zijn droom ver

tellen, en hoe ie geslapen had. Ik dacht 'wat heerlijk, wat gezellig!'. Er was op toneel 

niks aan, maar in de auto: verschrikkelijk gezellig. En dat is aan het gewone toneel 

meestal zo, er wordt nooit over de rollen of over het stuk gepraat, dat is klaar, dat 

doe je. Het gesprek gaat over alles behalve dat." 

De billboards buiten bij het Nieuwe de la Mar met daarop ook groot zijn naam afge

drukt, konden toch niet gemist worden door zijn oude collega's, dacht Cas En klaar, 

'ze fietsten er iedere dag zowat langs'. Maar alleen Daria Mohr en Hans Man in 't Veld 

kwamen naar zijn· glamourrol' kijken. De anderen voelden toch rancune of op zijn 

minst twijfel over het vertrek van Cas. Dat werd eens te meer duidelijk toen hij na een 

jaar, met hangende pootjes, wilde terugkeren, 'ik kreeg de volle laag'. Slechts drie 

groepsleden stemden met zijn terugkomst in, drie waren er op tégen en de rest stem

de blanco. Omdat de drie voorstanders, Hans, Peter en Marja, op dat moment het 

driemanschap vormden, was er voor Cas uiteindelijk toch een weg terug." 

Terwij l Cas zich in het seizoen 1973-1974 in de Jaguar van Guus Oster liet rondrijden, 

werd op Het Kattengat met ijzeren discipline vastgehouden aan het werkschema; de 

'hogedrukpan' bleef op het vuur, wat spoedig resu lteerde in Avondrood. 

24 oKToeER 1973 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
Middelburg H w k d .. d d f i··k . . b d et er teater tree top t1J ens e eeste IJ e opening van een nieuw ge ouw van eze 

stichting. Het publiek bestaat uit maatschappelijk werkers, gezins- en bejaardenverzorgers en cliënten. De act 

heet Het verhaal van Greet Gerritsen en gaat over een vrouw die door haar man is achtergelaten met een gezin. 

Na lang zoeken naar hulp komt er een maatschappelijk werker langs, alle gezinsleden storten hun hart bij hem 

uit en iedereen praat door elkaar. Enkele weken later blijkt het bezoek toch effect te hebben gehad en is ieder

een weer in staat de draad op te pakken. Vier keer gespeeld. 

HLElllE 
PROJECT Ell 

Net als het tweede seizoen begon ook seizoen 1 g13-1 g74 met Kleine projecten. Dit· 

maal werd gewerkt in drie groepen van gemiddeld vier personen. In het groepje dat 

Bende maakte, een kindervoorstelling over angst en machtsstrijd binnen een groep, 

deed voor de eerste keer Frank Groothof mee als gast. Ook het groepje van Herman, 

Hans en Peter, maakte een voorstelling voor kinderen: Brillen en beugels. Dit project, 

waarvan Peter Faber de stimulator was, werd in de loop van het seizoen verder uitge

werkt en tijdens de zomertournees van 1g74 én 1 g75 65 keer gespeeld. 

Uit de beg infase van dit project is een aantekeningvel bewaard gebleven, die goed 

de aanpak van de groep illustreert en representatief genoemd kan worden voor de 86 
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Brillen en bevgels (1973) 
Herman Vinck, Han$ Man in 
't Veld en Peter Faber 

werkwijze bij veel andere projecten. Van iedere scène werd vooraf bepaald wat de 

functie ervan was ten opzichte van andere scènes en wat de betekenis was in de al

gemene context van het thema, in dit geval 'angst'. Wat de acteurs in een scène 

moesten laten zien werd vastgelegd in beschrijvingen van globale handelingen, emo· 

ties en achterliggende motivaties. De lijst van attributen gaf ook van ieder object 

weer wat de symbolische betekenis of functie ervan was. 

'Project over de angst. Stimulator: Peter 

Overzicht improvisaties van Peter, Hans en Herman 
Binnenkomen, bang voor het publiek, steeds weg lopen en 

terugkomen. Uiteindelijk gaan ze alledrie naast elkaar op 

de stoelen voor het publiek zitten. Dan volgt een waterval 

van woorden, ze praten gelijktijdig en nemen af en toe 

flarden van zinnen van de anderen over en geven er een 

eigen draai aan. De structuur van de drie monologen is 

ongeveer als volgt: 1) NIET BANG. Jezelf overtroeven om 

angst kwijt te raken -sti lte- terugnemen. 2) WEL BANG. 

Angst voor" onzichtbare" aanwezigen. De angst van een 

kind tot oude man. De angst voor school, ouders, niet erbij 

horen, het moeten beantwoorden aan datgene wat de 

anderen van je verwachten, enz. 3) interactie: twee tegen 

één. Bijv.: 

- Eén heeft de macht, de anderen spannen samen om ook individueel de macht te 

pakken te krijgen. De rollen w isselen snel. De middelste plaats kan object zijn van 

agressie of macht. De baas kan zogenaamd herkenbaar zijn aan lage stem, lengte: 

ieder vindt uiterlijke kenmerken om zich tot baas te verheffen. Een grote vogel of 

een monster kan ook de macht in handen krijgen. 

- Iemand voor zijn uiterlijk uitschelden (bril, kleren, enz.). 

- Over iemand praten die het net niet kan verstaan. 

- Operatietafel, de patiënt/buurtkat wordt uit elkaar gerukt of gesneden, zij perso· 

nifiëren een saneringsbuurt. 

- Iemand vriendelijk verzoeken te komen en daarna afstraffen. 

- Waarheid, alles wat je zegt wordt verkeerd uitgelegd. Je liegt altijd. 

- Iemand vraagt hulp en vertrouwt de anderen, zij laten hem vallen, komen later 

geschrokken terug om te helpen. Voordat er hulp verleend wordt, worden er 

onmogelijke voorwaarden gesteld. 

- Buiten een groep gesloten worden. Alle mogelijke moeite doen om er in te 

komen, niet kunnen voldoen aan hun eisen (te langzaam, "taal" niet kunnen ont· 

cijferen enz.), een ander uit de groep willen stoten om er zelf in te komen (letten 

op uiterlijkheden). 

Attributen 
- Kindergympje, wil het huis uit, de wereld verkennen. 
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- Krant, houdt het gympje tegen, buiten gebeuren vreselijke dingen, lees pagina i, 

2, 3 er maar op na. 

- Liniaal, meet verdriet, onrust, vreugde enz. 

- Verrekijker, onpartijdig. Werpt blik op de toekomst en in de verte, omgedraaid 

merkt hij de dingen in zijn buurt op. 

- Loop van een luchtbuks of pistooltje, gezag, politieagent, censuur. 

- Touw, gemeen, bindt het schoentje aan zich vast. 

- Schaar, helpt op bevel. 

- Grote en kleine deksel, kletsmeiers, pol itieke partijen die met elkaar aan het 

vechten slaan. 

- Zeefje (in oren: lint), lieve meisje, poëzie. 

- Zuignap van gootsteen, onbehouwen bruut. 

- Lucifersdoosje, sterft nadat de laatste lucifer verbrand is. "Wat ben ik mooi." 

- Fles, nietszeggende dronkelap. "Ik vind alles goed." 

- Handschoenen. 

- Genie; Herman en Peter, staat zogenaamd boven de rest, maar verbergt zijn 

onwetendheid achter inhoudsloze "interessante" woorden. 

- Boodschappentas, moet altijd vol, hebberig. 

- Afwasspulfles, alles moet schoon blijven. 

- Stofzuigerslang (wapen in de strijd?). 

- Closetrol, ze gebruiken je alleen maar, je wordt steeds dunner (armer). Contrast 

met de zeepfles. 

- (Haarlak), verstijft de gemoederen in de strijd. 

- (Motorhelm) 

- muziek, daarop voeren de twee partijen oorlog. 

- Pollepel, oud-strijder, "ik heb van alles meegemaakt".'" 

De derde groep ontwikkelde een idee dat de kiem voor Avondrood zou worden. 

Shireen, Daria, Marja, Yolande en Joop stelden zich ten doel een voorstelling te 

maken ' die helemaal uit henzelf kwam'. Een vooraf gekozen onderwerp, thema of 

tekst waren taboe verklaard; de acteurs probeerden' elkaars clichés te doorbreken 

om zo tot nieuwe ideeën te komen'. iedereen moest zoeken naar iets in zichzelf dat 

authentiek was, maar tegelijkertijd zo verborgen, dat de uiting ervan de anderen zou 

verrassen." Deze werkwijze greep terug op één van de doelstellingen die de Werk· 

teater-leden bijna vier jaar eerder hadden geformuleerd, toen al het bestaande 

ongeldig werd verklaard en van tafel was geveegd, en vanuit het niets werd gezocht 

naar een nieuwe acteur en een nieuwe manier van theater maken. 

Na enkele weken lieten de drie groepen het resultaat van hun werkzaamheden aan 

elkaar zien. Tijdens deze presentatie bleek dat het groepje dat' elkaars clichés wilde 

doorbreken', en waarvan Shireen de stimulator was, erin slaagde iedereen te verras

sen ... Een impressie van deze presentatie: 'Joop prijst poep aan in een horecabedrijf. 

Daria pleegt zelfmoord in een opera. Yolande is nachtclubzangeres in voetbalbroek 88 
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met gouden kousen. Ze zingt over het plezier van de liefde. Marja entertaint de zaal 

met veertig graden koorts. Legt al haar moppen uit. Vier lijken informeren het publiek 

over de gang van zaken bij crematie, enzovoort.'" De andere groepsleden waren ver· 
bijsterd: iets dat zover van realisme afstond was op het Kattengat nog maar zelden 

vertoond. Ook het vrijelijk gebruik van kostuums en belichting was ongebruikelijk. 

Voor de een straalde de presentatie vrijheid uit en werden er conventies op een ver· 
nieuwende manier doorbroken, maar voor de ander was het een stap terug naar uiter· 

lijke theatraliteit, iets waartegen Het Werkteater zich juist had willen afzetten." 

Ondanks de verdeeldheid over dat wat het groepje had laten zien, werd in januari 

besloten om zowel de werkwijze als het resultaat tot uitgangspunt te maken voor een 

groot gezamenlijk groepsproject. Aanvankelijk deden hieraan ook twee stag iaires 

mee: Jaap Hoogst ra en Jytte Justesen. 

Shireen Strooker werd ook van het grote groepsproject de stimulator. Ze inventari· 

seerde om te beginnen bij de groepsleden wat ieders persoonlijke wensen waren ten 

aanzien van het verloop en de verdere invulling van het project. Aan de hand hiervan 

bedacht zij opdrachten die in kleine groepjes werden uitgevoerd en in drie rondes aan 

elkaar werden getoond. Dit leverde al een schat aan onsamenhangend materiaal op, 

een lastig en inmiddels bekend 'probleem' dat altijd op de loer lag bij de improvise· 

rende, collectieve manier van werken. Wel groeide het project steeds meer toe naar 

het thema· ouder worden' en de confrontatie met lichamelijk verval, een onderwerp 

dat iedereen in principe ook aansprak. 

Toen Shireen aan het project begon, had haar dan ook één ding helder voor ogen 

gestaan. 'Stel: iemand van een andere planeet komt naar je toe en vraagt 'wat een 

mens is?' SHIREEN STRO OKER Ik vermoed dat je niet verder komt dan heel primair licha

melijke functies: eten, drinken, slapen, poepen. Maar in het project wilde ze laten 

zien dat er méér is dan lichaam en materie. Als je ouder wordt en het belang van 

lichaam en materie worden steeds relatiever, dan lijkt het alsof je niets meer over 

houdt. We zijn ons te weinig bewust van onze geestelijke kant, door de alledaagsheid 

en de sleur van het leven komen we er niet aan toe dat te ontwikkelen." 

Tijdens de eerste twee maanden dat er aan het project gewerkt werd, bleven de spe

lers zoeken naar die ene waarachtige situatie, of dat ene sterke personage, dat het 

project 'vleugels' zou gaan geven. Tijdens werkavonden zwierven er regelmatig een

zame figuren door het gebouw. In de toiletten kon een nietsvermoedende bezoeker 

geconfronteerd worden met een plotseling onwel geworden man. Alle experimenten 

waren tijdens de werkperiode geoorloofd ... 

Het idee om alle (losse) personages te laten samenkomen op een bonte avond in Huize 

Avondrood, een bejaardenhuis, is vermoedelijk ontstaan op een middag, tijdens een 

werkvoorstelling voor meisjes van een nijverheidsschool. Later zouden de personages 

elkaar ook herhaaldelijk tegenkomen in de gemeenschappelijke huiskamer van Huize 

Avondrood, waar ze als 'bewoners' met elkaar konden eten, schaken of een kaartje 

leggen. 



Tijdens het werken aan die gemeenschappelijke scènes werd pas goed duidelijk wat 

er gebeurt als oude mensen - volslagen vreemden voor elkaar - gedwongen worden 

om samen, binnen de kleine, geïsoleerde leefgemeenschap van het bejaardenhuis 

gelukkig te zijn, of op zijn minst te ' f unctioneren'. Ze raken afgezonderd van de bu i· 

tenwereld en verliezen het contact met wat er 'buiten· gaande is meer en meer. 

Het gevoel geïsoleerd te zijn, op jezelf teruggeworpen, buiten de maatschappij 

geplaatst, uitgerangeerd, dat was iets waar alle acteurs zich in konden verplaatsen. 

De kwintessens van het project was daarmee gevonden. 

In de Berichten van Het Werkteater zou het later zo geformuleerd worden: 

'Avondrood gaat over mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn. Terwijl hun 

achtergronden verschillen, hebben ze een paar dingen gemeen: het wachten op de 

dood en de onmogelijkheid nog invloed te hebben op de dingen die in de wereld 

gebeuren. Vol verlangen is ieder op zijn manier op zoek naar contact en naar een 

manier om de onaffe momenten uit het leven te herbeleven.'" 

Bepaalde personages - overigens consequent door dezelfde acteurs gespeeld, wat 

nieuw was voor Het Werkteater- begonnen nu ook steeds weer terug te komen. Zij 

raakten langzaam verbonden aan een bepaalde gebeurtenis of een emotie en vonden 

zo hun vaste plek in Avondrood. Eén van die personages w as meneer Osdorp, door 

Helmert Woudenberg: 

Meneer Osdorp 

Ik ben bang. 

Niet voor jullie, jullie interesseren me niet. 

Ik heb de laatste tijd veel waar ik niks mee 

kan beginnen, maar zoveel als nu ..• 

Ik ben bang want ik weet niet hoe. De tijd is 

gekomen om mij aan God over te geven, 

maar hoe ... Ik heb lezen en schrijven 

geleerd, maar dát niet, daar wordt niet over 

gepraat. Ook hier niet. Soms ga ik wel eens 

naar beneden naar de conversatiezaal. Daar 

zitten dan zo'n man of tien, ik ga er tussen 

zitten en het enige waar ze het over hebben 

is de koffie. Urenlang. De één wil liever kof· 

fie met suiker, de ander zonder, die mag 

geen koffie meer hebben, die had vroeger 

zulke lekkere koffie op zijn werk enzovoort. 

Uren. 

En ik zit er tussen en het zweet staat in mijn 

handen. Ik denk dat ik gek word. En als er 

dan een stilte valt dan kan ik het niet laten, 

dan zeg ik plotseling: Onze dood is zeer 

Avondrood ( 197 4) 
Hclmcrt Woudenberg go 
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nabij. Dan worden ze stil en kijken hulpeloos om zich heen, als schapen. 

Dan schiet er snel een zuster toe en zegt: Meneer Osdorp niet zo somber. Dan zeg 

ik: Natuurlijk niet. Neem me niet kwalijk. Somber ben ik niet, ik stel alleen een 

feit vast. Ik heb veel bezoek, veel kinderen en dieren en oude vrienden. 

Ik zeg laatst tegen die hoofdzuster: Ik heb gisteren nog een fijn gesprek gehad 

met meneer Kabel. Zij zegt: Dat is onmogelijk, meneer Kabel is al twee jaar dood. 

Ik zeg: Dat hoeft u mij niet te vertellen. Dat weet ik ook wel. Maar hij was hier en 

ik heb met hem gesproken. Zoals ik nu tegen u spreek en dat heeft met zijn dood 

niets te maken. 

Later hoor ik haar op de gang zeggen: Hij is ver heen ... 

In de volgende fase kreeg het project zijn definitieve (uiterlijke) vorm. Alleen de 

meest noodzakelijke kostuums bleven over(zoals een smoezelige ochtendjas), maar 

speciale belichting of decors werden helemaal weggelaten. 

Aan het einde van seizoen 1973-1 g74 leek Avondrood zo goed als ' af', maar op de een 

of andere manier voelde het voor de groep zelf nog niet zo en ook het publiek rea

geerde ambivalent. 

HELMERT WouDENBERC In juni zeiden we tegen elkaar dat we met deze voorstelling 

gewoon mis zaten. Er waren voorstellingen op het Kattengat geweest waar mensen, 

die toch trouw publiek van ons waren, ons duidelijk maakten dat ze het niks vonden. 

Zowel wat de structuur- geen collage - als de inhoud betreft, was Avondrood onver

gelijkbaar met Toestanden en Misdaad. Avondrood was geen' aanklacht' en het was 

aanvankelijk ook niet duidelijk voor wie de voorstelling nu eigenlijk bedoeld was. 

HELMERT WouDENBERC We hoefden toch niet bij oude mensen ineens een knuppel in 

het hoenderhok te gaan gooien? 

De acteurs besloten het stuk daarop niet meer te spelen. Pas toen de groep na de 

zomer van 1g74 tóch opnieuw een poging deed sloeg de vonk ineens wel over. Aan 

het stuk was niets veranderd, maar ineens klopte het. Alles viel op zijn plaats. Ik denk 

dat tijdens de zomer de voorstelling zichzelf had gemaakt. Voor de zomer. toen het 

nog niks was, had iedereen wel een mening over hoe het nou wel of niet moest met 

Avondrood. Maar die discussie viel meteen stil. Het klopte, en het deed er niet meer 

toe wie er nou gelijk had. MARJA KoK Dat heeft ons ook altijd gered, het spelen in het 

Werkteater. Als we speelden viel altijd alles weg." 

Het ingewikkelde en langdurige werkproces dat tot Avondrood had geleid werd door 

de acteurs achteraf zeker de moeite waard gevonden. Hoeveel tijd en moeite het alle

maal ook had gekost, er was nu zonder meer een ideaal verwezenlijkt: theater maken 

zonder door iets of iemand belemmerd te worden, vanuit niets, alleen de improvisa

ties van de acteurs zelf. 

Ook toen de voorstelling al tientallen keren gespeeld was, bleven de acteurs nieuws

gierig naar de meningen en ervaringen van de toeschouwers. Niet alleen de nage

sprekken, maar ook enquêtes boden een mogelijkheid om hierover meer te weten te 

komen. Daarin stonden vragen als: 'Waarom bent u gekomen? Heeft u gelachen. Zo 



ja, op welke momenten? Heeft u gehuild? Zo ja, op welke momenten? Kreeg u soms 

een onbehaaglijk gevoel? Wie leek het meest op uzelf? Komen situaties uit Avond
rood werkelijk voor in bejaardentehuizen? Wat vindt u van het peil van deze voorstel

ling in vergelijking met andere voorstellingen die u de laatste tijd hebt gezien?' 

Het was meestal vragen naar de bekende weg, want seizoen na seizoen (de laatste 

voorstelling werd op 12 mei 1977 gespeeld) was Avondrood een absoluut succes. Voor 

veel toeschouwers en critici is de voorstelling zelfs het onmiskenbare hoogtepunt van 

ruim vijftien jaar Werkteater geweest. Dit gold onder andere voor Jac Heijer, die in 

1988 terugkeek op Het Werkteater en schreef dat Avondrood enkele van de mooiste 

scènes bevatte die er ooit op het Nederlands toneel te zien waren geweest. 

Onvergetelijk was het moment waarop meneer Van Geffen, een gezellige Brabander 

gespeeld door Gerard Thoolen, schaterlachend de huiskamer binnenkomt en tegen 

zijn huisgenoten zegt: 'Ik mag alles weer eten. Ik kom net van de dokter af. En ik hoef 

van hem ook geen operatie meer te hebben en al die pillen ook niet.' Opgewekt zet 

Van Geffen zijn tanden in een boterham met vette worst, terwijl de reacties om hem 

heen langzaam de betekenis van dit doktersadvies duidelijk maken: hij is door de art

sen opgegeven. Maar niemand durft iets te zeggen tegen Van Geffen die het zelf nog 

niet beseft of onder ogen durft te zien. De een na de ander staat van tafel op, weg 

van deze pijnlijke situatie. De verkrampte, altijd chagrijnige meneer Van Beusekom 

(Joop Admiraal) schudt Van Geffen de hand, waarop de Brabander even sprakeloos is: 

'Kijk hier! Hij geeft me ene hand, zo op den klaarlichte dag!' Een andere bewoonster 

belooft Van Geffen een interessant boek over dwarsdoorsneden van Vikingschepen, 

een al minstens zo ongebruikelijk gebaar. Wanneer alle bewoners hem met zijn boter

ham alleen hebben gelaten, dringt de waarheid langzaam tot Van Geffen zelf door. 

Hoe Thoolen geleidelijk dit besef en vervolgens zijn doodsangst zichtbaar maakte: 

dat was' één seconde van goud', schreef Loek Zonneveld in De Groene Amsterdam
mer.•0 

Opmerkelijk was ook de scène van Joop Admiraal en Marja Kok in de t uin. Twee oude 

mensen die zich heimelijk terugtrekken in de tuin om daar iets met elkaar te doen. 

Vrijen? 'Nee, ze doen, tegenover elkaar gehurkt, hun behoefte,' schreef Heijer, 

'zoiets schaamteloos en banaals als poepen zag er uit als de poëzie van prille ero

tiek. '•1 

Maar de allermooiste scène uit Avondrood was de sterfscène van mevrouw Walewska, 

gespeeld door Yolande Bertsch. Bertsch. die haar personage op haar eigen grootmoe

der had gebaseerd, speelde de erudiete, intellectuele mevrouw Walewska, die het 

einde van haar leven onherroepelijk naderbij voelt komen. In haar allerlaatste 

momenten wordt zij teder bijgestaan door Bep (Marja Kok), een brutale, volkse vrouw 

met een hart van goud. 

Het is nacht. Mevrouw Walewska zit op een stoel. Ze is alleen. Bep komt bij haar. 

Bep Kan je niet slapen? 

Ik zag licht branden? 

92 
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Heb je zo'n pijn meid. 

Za l ik naast je komen zitten? 

Ik pak alleen even een stoel hoor, ik loop niet weg. 

Zal ik een nat washandje halen? 
Wal Nee. 

Bep Je ziet zo geel als een kanarie. 
Mevrouw Walewska hoest. 

Wal Ik wil het niet. 

Ik kan het niet ophouden. 
Niemand halen. Beloof me. 

Bep Het geeft niks. 

Je moet het laten gaan. 
Wal Ik wil het niet. 

Bep Laat je gaan meissie. 

Wal Ik wil het niet. 

Mevrouw Walewska moet overgeven. 

Op je nieuwe jas! 

Ik maak het weer schoon. 
Bep Het geeft niet. 

Wal Niemand halen. 

Bep Niemand. 

Ze zoent haar gezicht en streelt haar. 
Laat je maar gaan meid. 

Wal Ik kan het niet. 

Ik ben zo bang. 

Het is te groot, het kan er niet uit. 
Het komt ... 

Bep Goed zo. 

Goed zo. 

Mevrouw Walewska gaat dood. 

Mijn kind ... 

Een zuchie, het is maar een zuchie. 

Je bent nog zo warm. 

Ik ben zo blij met je. 

Ik ga een washandje pakken. 

Zeep. 
Ik ga je helemaal wassen. 

Dan pak ik witte handdoeken uit de kast. 
Ik leg je in witte lakens. 

We hebben alle t ijd. 

Geef me je bril maar. 

Avondrood(1974) 
Yolande Sensch en Marja Kok 
Foto: Wim R1emens 



Ik haal er niemand bij. 

Ze tilt mevrouw Walweska uit de stoel en houdt zich met moeite staande. 

Leg je arm maar om me heen. 

De andere ook. 

Daar gaan we meissie. 

Het is goed zo. 

Ik ben zo blij met je. 

De scène werd tweemaal door binnenkomst van een buitenstaander onderbroken. De 

eerste keer door de directrice van het bejaardenhuis, die een nieuwe bewoner weg

wijs maakt, en daarna door een meisje van de Mavo, dat een opstel over bejaarden 

moet maken. 'Het zijn 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 ontroerende wijze een verbinding tussen beide maakt.'" 

Het Werkteater zelf vond dat het beste publiek voor Avondrood een gevarieerd 

publiek was, jong en oud, alles door elkaar. Zodra gespeeld werd voor uitsluitend 

ouderen, bijvoorbeeld op locatie, dan leidde dat nog wel eens tot verzet en onrust in 

de zaal. Niet iedereen werd even graag geconfronteerd met de pijnlijke en eenzame 

momenten die de personages in Avondrood doormaken. 

Dat bleek ook vele jaren later toen de VARA op s april 1 gBo een televisieversie van 

Avondrood uitzond. Na afloop van deze uitzending zou de Stichting Korrelatie in 

samenwerking met enkele acteurs van het Werkteater zorgen voor de telefonische 

opvang van kijkers die nog eens over de uitzending wilden napraten. 

Korrelatie maakte een gedetailleerd verslag van alle reacties, die in vier categorieën 

uiteen vielen: scheldpartijen, negatieve, ambivalente en positieve reacties. De reac

ties van de eerste categorie waren vooral voor de VARA bestemd: 'De VARA is rotzooi!; 

Ik wil leuke tv op zondagavond; Waanzin!' Bellers met negatieve reacties wilden 

vooral ook laten weten dat de film géén juist beeld gaf van bejaarden, zelfs niet van 

demente bejaarden, noch van een bejaardenhuis, maar eerder van psych isch gestoor

den in een inrichting: 'Het is geen beeld van de werkelijkheid; een diep diep treurige 

film; ik herken me gelukkig in niemand!; het is wel realiteit maar veel te confronte

rend; onverantwoordelijke generalisatie; u hebt er geen idee van wat u hiermee de 

mensen aandoet!' Mensen die positief waren over de uitzending waren in het bijzon

der geraakt door het spel: ·die jonge mensen hebben zich uitstekend ingeleefd in 

anderen; geweldig; fenomenaal; een lach en een traan; niet zo akelig volks; beklem

mend, teder, maar wat een grote eenzaamheid, beangstigend!; Bedankt'' 

Het Werkteater concludeerde achteraf dat het uitzenden van Avondrood op televisie 

wellicht niet zo'n goed idee was. Omdat kijkers die zich geraakt voelden al leen tele

fonisch stoom af konden blazen, hadden de acteurs onvoldoende zicht op hoe de uit

zending werd verwerkt. Avondrood was nooit bedoeld als een geëngageerd theater

stuk met als doel het leven in bejaardenhuizen op een kritische manier aan de kaak te 94 
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stellen; in feite ging het om een absurdistisch project van een klein groepje spelers, 
dat geprobeerd had clichés te doorbreken en theater te maken zonder vooropgezet 
plan. Op televisie, buiten de theatrale context, viel dat aspect van de voorstelling 
blijkbaar voor een belangrijk gedeelte weg en concentreerde men zich op de ·ver
onderstelde' boodschap. 

Actrice Josée Ruiter liet Het Werkteater in een brief weten dat ze Avondrood op tele· 
visie had gezien en daar erg enthousiast over was. SHIREEN STROOK ER antwoordde 
namens de groep dat de reacties héél erg voor of héél erg tegen [waren]. Veel contro
versiëler natuurlijk. Mensen die echt kwaad zijn omdat ze vinden dat ons uitgangs
punt was: oude mensen belachelijk maken, vuiligheid propageren (de seksscène en 
het slot bijvoorbeeld). En ook gelukkig mensen zoals jij, die snappen dat we niet de 
verbeelding hadden een realistische situatie te laten zien, maar eigen ervaringen -
dingen waar we zelf om moeten lachen en/of huilen - en daarvoor de beperking van 
het oud en 'nutteloos' zijn kozen. 

In 1973 was er met het vrachtautopodium misschien nog sprake geweest van' georga
niseerd straattheater', maar in 1974, toen hetzelfde podium omsloten werd door een 
tent met daarin 250 zitplaatsen, was van straattheater eigenlijk geen sprake meer. 
Steden of gemeenten die geïnteresseerd waren moesten het gezelschap van te voren 
'uitkopen', dat wil zeggen vóóraf een vast bedrag betalen. Dan kwam Het Werktea· 

Bovenaanzicht van de Werkteatertent 

ter, sloeg volgens afspraak de tent 
op en bracht gedurende drie (later 
maximaal vijf) dagen vier verschil len
de programma's. De toegang tot de 
tent was gratis. In de ochtend werd 
er gewerkt met kinderen, die op de 
laatste dag een eigen voorstelling 
gaven, 's middags was er een voor· 
stelling voor kinderen en 's avonds 
voor volwassenen. 

Het aantal dagen dat de tent op één 
plaats bleef staan, varieerde door de 
jaren heen dus van drie tot vijf. 
Alleen Amsterdam, home sweet 
home, vormde een uitzondering op 
deze regel. Daar stond de Werktea· 
ter-tent vaak 12 tot 14 aaneengeslo· 
ten dagen op het Museumplein." 
Met het optreden in een tent werd 
hetzelfde doel beoogd als met het 
spelen op straat: nieuw publiek 



FEEST VOOR 
lllCO 

bereiken, dat normaal niet zo gauw naar het theater zou gaan. Met optredens in een 

winkelcentrum ging dat uiteraard het gemakkelijkst. Een tent binnen stappen om een 

voorstelling te gaan zien was natuurlijk toch wat anders dan tijdens het boodschap

pen doen tegen een leuk optreden aanlopen. Daar stond tegenover dat de tent meer 

mogelijkheid bood om iets te brengen dat zowel inhoudelijk als wat de vorm betreft 

verder doorontwikkeld was. En het mogelijk verlies van nieuw, 'toneelvreemd' 

publiek werd dubbel gecompenseerd door de grote stijging van het aantal optredens 

in ziekenhuizen, gevangenissen, psychiatrische inrichtingen enzovoort. 

De zomervoorstellingen in de tent hadden een zelfde soort uitgangspunt als de 

gewone 'wintervoorstellingen', in die zin dat het vaak om actuele, maatschappelijke 

thema's ging. In de zomer lag de nadruk echter vooral op milde maatschappijkritiek: 

Nederland in de lachspiegel, Nederland op zijn smalst. Nu ontbrak humor nooit in de 

voorstel lingen van Het Werkteater, maar waar die humor in de serieuze wintervoor

stellingen de functie van een adempauze had, was hij in de tent het hoofdingrediënt. 

Wilde achtervolgingen, vechtpartijen, grotesk spel, heftige emoties en ongure types 

die de orde verstoorden waren vaste onderdelen. Het Werkteater: 'Het zomerstraat

theater heeft de vorm van een satire op de Nederlandse samenleving. Het gaat in 

tegen de fatsoensnormen, het gezapige gevoel van veil igheid, de schijntolerantie. De 

humor voert daarbij de boventoon. We willen laten zien hoe we het slachtoffer zijn, 

niet alleen van maatschappelijke mechanismen, maar vooral van eigen opportunisme, 

gebrek aan inzicht en verbeelding. Het laat zich het beste omschrijven als een vorm 

van volkstheater. Het is direct en extreem. De personages zijn uitvergroot, dat wil 

zeggen ze zijn ontdaan van toelichtende franje en nuances, ze staan voor een menta

liteit, een manier van leven. Buiken, pruiken, grime, kostuums, acrobatiek, songs, tra

vestie, moppen, muziek, trucs". horen bij het genre."' Het resultaat: hilarische optre

dens in een altijd bomvolle tent. 

'Nico is afg estudeerd en zijn dikke, wel

gedane f amilie viert feest. Oom Ben, die 

zijn studie bekostigd heeft, komt onver

wacht ook overvliegen. Als Nico zijn 

plannen voor de toekomst bekendmaakt 

stijgt de spanning ten top, en wat eens 

een gezellig familiefeest was, verandert 

in een slagveld"."' 

In 1974 bracht Het Werkteater in de tent 

Circus Boem, een project waarin werd 

samengewerkt met kinderen, Brillen en 
beugels, een middagvoorstelling voor 

kinderen, en in de avond Feest voor Nico, 
vooral voor een volwassen publiek. 



Feesr voor N;co (1974) 

De kiem voor Feest voor Nico was gelegd in Bonn, eerder dat jaar, tijdens een straat

theaterfestival. Een familie van dikke mensen met in hun midden een afwijkend 

figuur, de dunne Nico namelijk, gaat in Bonn een dagje uit w inkelen. Ze lopen over 

straat, staan voor etalages en vergapen zich aan alles wat mooi en lekker is terwijl ze 

aan één stuk door schransen. Nico voelt zich in die wereld van consumeren en dom 

gekwetter duidelijk niet op zijn gemak. Hij heeft linkse idealen en wil de wereld ver

anderen. 

Deze straatact werd als uitgangspunt genomen voor de nieuwe tentvoorstelling. De 

familie organiseert een feest omdat Nico cum laude afstudeert als ingenieur. De trot

se familie drinkt en eet er vrolijk op los, totdat duidelijk wordt dat schriele Nico, 

gespeeld door Rense Royaards, zich wil gaan inzetten voor ' de ontwikkelingslanden'. 

Voor de acteurs die de dikke familieleden speelden, waren speciale dik-maak-pakken 

gemaakt door de vaste kostuumverzorgster van Het Werkteater Maria van der 

Woude. Het fabriceren van deze pakken was één ding, het vermaken van de kostuums 

die eroverheen aangetrokken moesten worden was volgens haar een minstens even 

groot karwei. Omdat het materiaal waar de dik- maak-pakken van gemaakt waren 

geen vocht doorliet, gaf dat na enige tijd een immens benauwd gevoel. Op de huid 

kwam dus eerst een laag katoenen handdoeken of dikke t-shirts, daar gingen de 

'fiberfill-pakken' overheen en daarover weer de vermaakte' gewone kostuums'. En 

dat in een warme circustent" . 

Hoewel de pakken een broeikaseffect in het kwadraat moeten hebben veroorzaakt, 

waren ze bij de act eurs toch geliefd. Na Feest voor Nico kwamen ze opnieuw uit de 

kast voor Monsters en Dikke vrienden (1 g15-1976) en Joop Admiraal trok er opnieuw 

een aan in Tussen hemel en aarde (zomer 1 g84)." 

Feest voor Nico was de eerste, grote spektakelvoorstelling van Het Werkteater. Deze 

tentproductie en de hieropvolgende (Hallo medemens! en Een zwoele zomeravond) 

zouden Het Werkteater grote bekendheid brengen. 



Feest voor Nico kreeg in mei 1 g75 nog een Frans staartje, toen Het Werkteater werd 

uit genodigd de voorstelling t e komen spelen op het Festival Mondia l du Théätre in 

Nancy. Om de extra kosten t e kunnen dekken ontving Het Werkteater een subsidie 

van het ministerie van CRM. 

Er werden vier voorstellingen in de eigen tent gespeeld. Iedereen was verantwoorde· 

lijk voor de vertaling van zijn eigen tekst, met als resultaat een mengeling van Neder· 

lands en Frans. De eerst e voorst elling, op 16 mei, verliep vooral vanwege taalproble 

men nog wat stroef, maar na extra repet ities had La fête pour Nico zijn oorspronkelijke 

kracht terug en werd het dé grote hit van het festival. GERARD THOOLEN schreef in een 

kort verslagje van deze reis: We werden prompt uit genodigd om een Italiaanse versie 

van Feest voor Nico in Rome te komen spelen, maar we vroegen zo'n hoge prijs dat het 

niet doorging. In Nancy hebben we ook een straatact van anderhalf uur gedaan door 

heel de stad heen. Ook omdat de kinderen mee waren en we in een goed hotel waren 

ondergebracht, werd het voor iedereen een leuk uitje. 

1iuu1914 Ontruiming Nieuw Dennendal 
Rense Royaards en Peter Faber spelen in 

Nieuw Dennendal, op de avond vóór de ontruiming van deze als progressief bekend staande psychiatrische 

inrichting de act Het kantoor, over droom en werkelijkheid van twee kantoorbedienden. 

SEIZOEll 
1974· 1975 

Het seizoen begon met enkele wijzigingen in de groepssamenstelling: Cas En klaar 

kwam weer bij Het Werkteater terug en er werden twee nieuwe mensen aangeno

men: Olga Zuiderhoek en Frank Groothof. Ze hadden allebei eerder als stag iaire mee· 

gedaan aan een project (respectievelijk Feest voor Nico en Bende) en werden met in· 

gang van dit seizoen officieel lid van de groep. 

FRANK GROOTHOF Toen ik erbij kwam waren ze al beroemd, iedereen wilde wel bij Het 

Werkteater horen. Dus het kwam niet in me op om dat zelfs maarte proberen. Maar 

ineens werd ik toch gevraagd! Ik zat nog op het conservatorium en om wat geld te 

verdienen deed ik met de musical Gospel mee, een hippe popmusical, à la Hair, waar· 

mee we joints rokend en 'lang leve de liefde' in een grote bus door het land trokken. 

Al gauw wilde ik niet meer terug naar dat serieuze conservatorium. Ik was nog wel 

steeds gek op klassieke muziek, maar ik had het bij Gospel zó leuk gehad, dat ik 

dacht: 'Ik moet bij het toneel zien te komen.' Hans Man in 't Veld van Het Werkteater 

had Gospel toevallig gezien en omdat ze op zoek waren naar iemand die meer muziek 

in hun voorstellingen zou kunnen brengen, ben ik voor een gesprek uitgenodigd. Ik 

had me belachelijk uitgedost met enorme bontlaarzen en in een geborduurd witzij

den deux-pièces, als een soort Indiase prins. Het zag er zó erg uit, dat ze daardoor 

eerst nog even getwijfeld hebben. Maar Hans en Shireen dachten, 'als iemand zó raar 

doet, moeten we hem misschien er juist bij hebben'. 

Het Werkteater was voor mij een andere wereld, een nieuwe familie. Ik kwam uit een 98 
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vrij eenvoudig en burgerlijk gezin met elf kinderen en thuis werd je gek. Ineens werd 
ik omringd door mensen die allemaal een eigen mening hadden, wijn dronken, naar 
knoflook roken. Dit samen met de irritaties. emoties. verliefdheden en razernij die er 
onderling speelden, bepaalden de chemie van de voorstelling. 
Ik heb me er maar ingestort; ik had geen enkele techniek maar met mijn gretigheid en 
enthousiasme heb ik het overleefd. Ik moest er bij zien te blijven, daarom speelde ik 
of m'n leven ervan afhing. Maar ik heb altijd het gevoel gehouden, dat, hoewel ik er 
bijzat, het eigenlijk niet klopte. Ik was te onzeker over mijn acteertalent en vond het 
onvoldoende als ik naar de anderen keek. Die anderen hadden zo'n vanzelkprekende, 
natuurlijke bron waaruit ze konden putten! Maar hoewel ik geen natuurtalent was 
zoals zij, ben ik wel een harde werker, een overlever, daardoor heb ik het gered. Ik zie 
nu in dat dat minstens net zo belangrijk is." 

OLGA ZUIDERHOEK Ik had Het Werkteater op televisie gezien, met Misdaad, en ik vond 
ze erg goed spelen. Met lange tanden, omdat het eigenlijk niet bij me past, heb ik ze 
gebeld om te vragen of ik een keer mee kon doen, in een stage bijvoorbeeld. Het 
bleek dat ze bij het eerste tentprogramma, Feest voor Nico, nog wel een extra acteur 
konden gebruiken. 

Die zomer met Het Werkteater in de tent is denk ik mijn leukste toneelervaring 
geweest. Ik werd omringd door mensen waarvan ik dacht •die doen het allemaal voor 
me', ik hoefde alleen maar als Tante Marjan achter Peter aan te sjokken. We hadden 
opgevulde pakken aan, ik zag een grote laffe rug voor me met een hoedje erop, en 
dan keek-ie af en toe om en zei met van die kleine tandjes: 'Hè Marjanneke?' en ik zei 
dan 'Ja .. .' hoe heette-ie nou ook al weer,' Arie' geloof ik. Dat was alles! Ik kan me die 
tijd nog goed herinneren, dat ik naar het Museumplein fietste en dacht 'ik denk dat ik 
nooit meer zo veel lol zal hebben in toneel als deze weken·. Het sloeg enorm aan. In 
de bus hoorde je dat 'Van Kooten en De Bie waren komen kijken, wel twee keer!'. 
Niemand was zich ervan bewust hoe Jeuk en bijzonder het allemaal was. niemand liep 
naast zijn schoenen, het was goud waard . Na de zomer zou ik gewoon weer naar mijn 
eigen leven teruggaan om een toen nog onzekere film te gaan doen. Ineens werd ik 
thuis gebeld door Het Werkteater. 'ze hadden een vergadering gehad en ze wilden 
mij er graag bij hebben .. .' En ik zweer het, ik had er helemaal niet op gerekend. was 
er zelfs niet op uit geweest! Ik was totaal verbaasd. 'Bovendien: werd me verteld. 
'als ze geen subsidie voor mij zouden krijgen, dan zou iedereen van zijn salaris een 
stukje aan mij geven.' Het idee! Dat kon ik zéker niet aannemen! Gelukkig is de subsi
die er gekomen ... Ik voelde me er als een vis in het water." 

De vrouwen van Het Werkteater hadden, naar aanleiding van 'het jaar van de vrouw', 

het p lan opgevat om met elkaar een project te doen, expliciet zonder de mannen. Dat 

liet de mannen geen andere keus dan ook met elkaar aan de slag te gaan. Zo opende 

het nieuwe seizoen met een vrouwen- en een mannenproject. Het resultaat hiervan 

was de vrouwenvoorstelling Alex en de mannenvoorstelling Goedemorgen meneer!. 



A/ex (1975) 
Shireen Strooker, Olga Zuider. 
hoek, Daria Mohr, Marja Kok 
en Yolande Bertsch 
Foto: Catrien Ariëns 

Tijdens 'het jaar van de vrouw' was de vrouw vaak te eenzijdig beschouwd als de 

underdog, die geen kwaad kon doen, vonden de makers van Alex. OLCA ZUIDERHOEK 

We wilden daarop reageren. Niet agressief, maar we wilden er iets tegenover stellen. 

Zoiets als: een vrouw kan, ondanks het maatschappelijk onrecht dat haar nu nog 

wordt aangedaan, haar leven waardevol en compleet maken als 'een leven', als ze in 

de eerste plaats maar wil.•• 

Verschillende scenario's passeerden tijdens het improviseren de revue, bijvoorbeeld: 

'Een kleedkamer mets meisjes, die ieder een nummer hebben in een show voor mili· 

tairen.' Voor de show komen ze de kleedkamer binnen met hun eigen dagelijkse 

sores; ze dirken zichzelf op en brengen even later ieder hun eigen nummer: Ik ben de 

tijgervrouw; The love of a boy; Dansnummer over lekker koken; 1 have no sex-appeal; 

Brandend hart. Na het optreden komen de meisjes terug in de kleedkamer waar ze 

plotseling blijken te zijn ingesloten: ze zullen de nacht met elkaar moeten doorbren

gen. Deze opzet bleek in de praktijk niet te werken, het was gewoon niet sterk 

genoeg. 

Hierna werd gewerkt met een scenario waarin zusters samenkomen aan het sterfbed 

van hun enige broer, Alex. Ook de vrouw van Alex, hun schoonzus, verschijnt aan het 

bed. De vrouwen vechten boven het bed hun oude ruzies met elkaar uit, terwijl de 

zieke (een pop) alles zwijgend over zich heen laat komen. Later speelde Shireen de rol 

van Alex en kwamen er uit het bed wel degelijk reacties op alles wat gezegd werd, 

wat meer diepte aanbracht in de situatie en in ieders rol. 
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Maar of het nu in een kleedkamer of aan het ziekbed van een broer was, het vrouwen

project kwam niet echt van de grond. Na acht voorstellingen op het Kattengat werd 

er dan ook een punt achter gezet. Degenen die vóór het stoppen van het project had

den gestemd, waren van mening dat het thema vanaf het begin specifieker had moe

ten zijn - en ook dat ze de mannen misten.'° 

SE1zoEN i974-197s Psychiatrische Observatie Kliniek 
Mensen worden na het ple-

gen van een misdrijf vaak opgenomen in de Psychiatrische Observatie Kliniek. Shireen Strooker, Peter Faber, 

Marja Kok en Frank Groothof hebben, als vervolg op Misdaad, zes maanden lang gewerkt met de groep delin

quenten die toen in de POK was opgenomen. Uiteindelijk is men binnen het POK van mening dat de activiteiten 

van de acteurs te veel afwijken van de werkwijze van de staf die dagelijks met de groep werkt en daardoor een 
te grote inbreuk betekenen op het behandelplan. 

Hoewel het niet een idee van de mannen zelf was geweest om iets met alleen mannen 

te maken, ging het hen prima af. De vrouwen leken niet echt gemist te worden en het 

vinden van een specifiek thema was bij hen geen probleem. 

De basis voor het project was een act van Peter Faber en Rense Royaards, die zij ge

speeld hadden in Nieuw Dennendal, op de avond voor de ontruiming van deze pro

gressieve psychiatrische inrichting. In die act spelen zij, heel simpel, twee heren op 

kantoor. Onder leiding van Peter (stimulator) werd die situatie - een groep mannen 

op kantoor met alle gedragingen en irritaties van dien - verder uitgewerkt. Goede

morgen meneer! werd vele malen op kantoren maar ook op het Kattengat gespeeld. 

In de eerste fase van de voorstelling werd door de acteurs vooral geïmproviseerd. Ze 

probeerden daarin aan te sluiten op de specifieke werkzaamheden van het publiek. 

iedereen deed administratief werk dat min of meer karakteristiek was voor het 

bedrijf waar werd opgetreden. Het typische jargon van een belastingkant oor of een 

energiebedrijf was vaak al voldoende om die situatie aan te duiden. De vaak wat 

gespannen, afwachtende sfeer in de zaal werd hiermee snel doorbroken. 

In de volgende fase ontstonden er geleidelijk aan ergernissen en frustraties. Lang

zaam culminerende treiterijen konden leiden tot felle woedeuitbarstingen. Zo was er 

een scène, waarin iedereen het ineens gemunt leek te hebben op collega Wouden

berg". 

Groothof Weet u nog meneer Woudenberg, dat u een keer een hele dag op map 15 

heeft gezeten toen we ' m zochten met z'n allen? 

Woudenberg kijkt even op van zijn typemachine, maar tikt gauw verder. 

Groothof We zijn map 14 kwijt . 

Verschillende collega's gaan zich ermee bemoeien. De ijverige, serieuze houding van 

Woudenberg wordt bespot. De ene grap volgt op de andere. 



Goedemorgen meneer! (1974) 
Links achter Gerard Thoolen 
en Rense Royaards; links voor 
Joop Admiraal en Hclmert 
Woudenberg; rechts achter 
Cas Enklaar en Hans Man in 
' t Veld; rechts voor Frank 
Groothof en Peter Faber 
Foto: Catrien Ariëns 

-
t 

/ 
/ 

Ineens knapt er bij Woudenberg iets, hij staat op en schreeuwt steeds harder de vol

gende monoloog: 

Wat ik probeer te doen is een briefje schrijven, waar ik normaal een half 

uur over doe. Maar door dat geleuter, al dat geouwehoer hier, al die per

soonlijke dingen die hier over tafel rollen, ben ik anderhalf uur bezig aan 

hetzelfde briefje. En dat is niet nodig! Geouwehoer! Za l ik zeggen waar

om jullie ouwehoeren?! Je moet zoeken naar je motief, je motief waarom 

je hier zit. Weet je wat jullie motief is? Onverschilligheid!! Maar ik kies dit 

omdat ik dit leuk vind, omdat ik het leuk vind om efficiënt te zijn, leuk 

vind om iets af te maken, omdat ik het leuk vind om punctueel te zijn, ja. 

Dus ik heb dit gekozen uit een warm gevoel, j a! Ik heb dit gekozen omdat 

ik ervan hou! En als jullie dit kiezen uit dood- zijn, dat is uitstekend, maar 

dan blijf je dood! kéK, dan zit je hier als een lijk! Maar je gaat niet je ten

takels uitslaan naar de mensen die nog leven. Daartegen ga ik me met 

hand en tand verzetten. Ik verdedig me met m'n schrijfmachine, m'n pen 

en m'n inktpot. HET IS UIT! 

Woudenberg hijgt uit, er valt een stilte. 

Vinck U moet zich niet zo opwinden. 
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Het kabinet van dr. Menotti 
(december 1974J 
Olga Zuiderhoek, Cas Enklaar 

en Helmert Woudenberg 
Foto: Catrien Ariëns 

De toeschouwer leerde in de loop van de voorstelling de personages steeds beter 

kennen. ieders persoonlijke achtergrond kreeg geleidelijk meer kleur; op het oog 

vreemd gedrag van bepaalde mensen werd in een ruimere context geplaatst en ver

klaarbaar. 

iedereen in de groep bleek ook een vaste rol te hebben. De nieuwe, jonge medewer

ker bijvoorbeeld die als pispaal wordt gebruikt en door anderen met flauwe nep

boodschappen op pad wordt gestuurd; de man die bijna met pensioen gaat en die 

door een ander gewezen wordt op zijn mislukte ambit ies; een man die denkt dat hij 

voor de afdeling absoluut onmisbaar is; een man die met valse opmerkingen en grap

pen voortdurend steken onder water uitdeelt." 

Alex en Goedemorgen meneer! wer· 

den in december een week niet 

gespeeld om met de hele groep iets 

te maken dat als Sinterklaassurprise 

op het Kattengat gespeeld kon wor

den. Cas en Helmert hadden een plan 

voor een theatraal horrorstuk waarin 

iedereen een vaste tekst zou hebben, 

niemand van rol zou wisselen, waarin 

kostuums en decors niet waren ver

boden, en alle scènes bovendien een 

ander toneelgenre vertegenwoordig

den. Belangrijk was ook dat de ver

schillende ru imtes van het Kattengat 

optimaal gebruikt zouden worden. 

Helmen schreef een scenario dat aan 

al deze eisen voldeed en Cas zocht 

alle benodigde kostuums en rekwi

sieten bij elkaar. Uit tijdgebrek sneuvelden er tijdens de voorbereidingen wel enkele 

voornemens. Wat overbleef was een vrij ingewikkelde maar zeer fantasierijke voor

stelling -vier korte verhalen binnen een raamvertell ing - een grote berg kostuums, 

decorstukken en rekwisieten. Op vrijdag 6 december 1974 was de eerste voorstelling 

van Het kabinet van dr. Menotti: 'Dit is geen voorstelling waar u rustig naar kunt zitten 

kijken. U zult moeten opstaan, een stukje moeten lopen. En misschien zult u wel moe

ten rennen". Voor uw leven!' Het kabinet van dr. Menotti werd hierna nog zeven keer 

gespeeld. 

Voor Goedemorgen meneer! bleef ook na de kerstonderbreking veel belangstelling. 

De voorstelling werd 23 keer op aanvraag gespeeld. De laatste keer was op uitnodi

ging van de Postcheque- en Girodienst in Den Haag, op 4 f ebruari 1g76. Daar maakte 

het optreden deel uit van een onderzoek waarin gekeken werd of vormingstheater 

bruikbaar was voor het Girokantoor, dat grote organ isatorische veranderingen voor 
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de boeg had. Een speciale werkgroep ging op zoek naar een geschikt gezelschap en 

voerde gesprekken met onder andere Sater en Proloog, maar nodigde uiteindelijk Het 

Werkteater met Goedemorgen meneer! uit. 'Vanwege de grote herkenbaarheid en de 

niet-politieke stellingname van Het Werkteater', aldus het rapport dat de werkgroep 

na afloop van de proef opstelde." 

In dat rapport werd ook een aantal reacties van de werknemers opgenomen op Goede· 
morgen meneer!: 'In deze werksituatie herkende ik veel van wat zich bij ons afspeelt, 

vooral het "voeren" onder elkaar en het genieten als iemand dan kwaad wordt'; 'Ik 

herkende bijvoorbeeld dat van die planten die we kregen in plaats van ventilatie';' Je 

vraagt je af wie je in dat spel bent en dan ga je na: heb ik in mijn omgang met mijn col· 

leg a's te weinig belangstelling, doe je dit wel goed en heb je dat wel zo gedaan als het 

moet.' 

Het Werkteater had een positieve indruk achtergelaten. Dat gold voor het spel in alge· 

mene zin maar ook voor de mogelijkheden die je had om met toneel een onderwerp 

(probleem) manifest en bespreekbaar te maken. Werkgroep en directie besloten na 

afronding van de proef dat toneelvoorstellingen en nagesprekken in de toekomst een 

rol zouden spelen bij reorganisaties en andere moeilijkheden. Zij concludeerden dat 

met toneel geen problemen werden opgelost maar dat problemen en knelpunten wel 

zichtbaar gemaakt konden worden." 

In i 975 ging Het Werkteatervoor het eerst niet op tournee. Dit keer werden de zomer· 

maanden gebruikt om uit te rusten en om na vijf intensieve jaren eens serieus de balans 

op te maken. In acht groepsgesprekken over verleden, heden en toekomst van het 

Werkteater werden artistieke en organisatorische zaken op een rij gezet. De uitkomst 

van deze gesprekken werd aan geïnteresseerden bekendgemaakt via de nieuwsbrief, 

Berichten van Het Werkteater, die sinds 1973 vrijwel maandelijks werd verspreid:" 

'We gingen ervan uit dat we niet aan oude formules mochten vasthouden, maar dat 

de verworvenheden van de afgelopen vijf jaar ertoe moesten dienen om andere uit· 

gangspunten en nieuwe invalswegen voor ons werk te vinden. Om hierin meer dui· 

delijkheid te krijgen, stelden we gezamenlijk een nieuwe informele werk nota op, 

die een nieuwe inhoud moest geven aan ons theaterwerk en de wijze waarop het 

Werkteater is georganiseerd. Wat het eerste betreft kwamen we overeen dat er 

een wezenlijker onderscheid gemaakt moest worden tussen drie elementen in ons 

werk, die tot nog toe door elkaar liepen en dat we deze afzonderlijk moesten leren 

hanteren: 

i Improvisatie: we gaan ervan uit dat improvisatie op technieken berust, die te trai· 

nen zijn. Ze gaat uit van opdrachten, die ter plekke worden gegeven en uitgevoerd. 

2 Ontwikkeling: gaat uit van het verbreden van ieders kunnen. Niet blijven stilstaan 

bij wat je "in huis" hebt, omdat dit clichématig en beperkend kan worden. Er moet 

een onderlinge stimulans zijn om je op onverkend terrein te wagen. De projecten 

waar we aan gaan werken zullen vooral in het teken van deze ontwikkeling staan. 104 
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3 Vaardigheid: acrobatiek, zang, dans, muziek zijn vaardigheidstrainingen, die in de 

te maken projecten toepasbaar zijn. 

Wat de interne organisatie betreft zullen de taken, die normaliter het drieman· 

schap ten deel vielen, meer over de groep worden gespreid. In die zin dat de drie 

projectgroepen [namelijk: de administratiecommissie, de aanvraagcommissie en 

de begeleidingscommissie - mvs] ieder één man zouden afvaardigen voor het drie

manschap dat als coördinerend lichaam blijft optreden. Daarnaast zul len uit de 

projectgroepen mensen worden gekozen, die ook voor de duur van het project het 

driemanschap op vier gebieden willen assisteren. 

1 Interne organisatie - administratie, correspondentie, kas, contacten, CRM, salaris· 

sen enz. 

2 Begeleiding - bewaking van groepswerkproces, organiseren van groepstrainingen. 

3 Externe organisatie - alles wat te maken heeft met het aanvragen en plannen van 

voorstellingen, het verschaffen van gegevens en informatie daarover. 

4 Gebouw - verzorgen van de werkaccommodatie en alle daarin aanwezige inventa· 

ris en apparatuur.' 

CAS EN KLAAR Bij een 'gewoon' soort werkkring bestaat er nog een scheiding tussen 

werk en privé-leven. Dit verschil is bij ons heel klein geworden. Het werk, de relaties 

binnen de groep,je problemen met relaties buiten de groep, het is één onontwarbare 

kluwen geworden, waarin je niet meer weet welke draad waar begint." 

Wie kijkt naar de inzet en de enorme productiviteit van de Werkteater-leden die eer· 

ste vijf jaar, vraagt zich af of er voor de acteurs nog wel zoiets als een privé-leven 

bestond. Voor sommigen was Het Werkteater jarenlang zowat het enige 'verband' 

waarbinnen werd geleefd en had het gezelschap een familiefunctie. Anderen probeer· 

den dat te voorkomen en zochten bewust een balans tussen werk en privé. Voor de 

twee koppels binnen Het Werkteater (Peter & Shireen en Helmert & Marja) was het 

streven naar een afbakening tussen die twee werelden bij voorbaat zo goed als zin· 

loos. 

Peter Faber en Shireen Strooker waren getrouwd, hadden drie kinderen en woonden 

in Soest. SHIREEN schreef in een dagboek op 6 juni i g15 in Het Vrije Volk: Proberen de 

eerste de beste trein te halen, omatje het gevoel hebt, dat er thuis op je gewacht 

w ordt. Dat is natuurlijk ook zo. [ ••• ] De trein heb ik net nodig om de overgang van werk 

naar gezin te maken.[ .•• ] Als alles in bed ligt en ik hoef niet te spelen - we spelen 

expres niet iedere avond, anders kom je niet meer aan echt werken toe, aan verdie

pen, aan jezelf vernieuwen - wil ik eigenlijk nog maar één ding: onderuitgezakt naar 

de tv kijken. Maar na het journaal wil ik al naar bed.[ ••• ] Dan denk ik, dat kan toch niet, 

dat ik zo moe ben, ik heb vast een enge ziekte, dan ga je naar de dokter, maar die zegt 

dat er niks aan de hand is." PETER FABER over de 'mallemolen' van hun leven in een 

interview, datzelfde jaar: Formeel zijn we getrouwd, we hebben kinderen, dit is ons 

huis, we doen werk, we verdienen geld, we betalen het huishouden. Dat kun je zo op 

papier zetten, maar in werkelijkheid is het één mallemolen. Het wordt niet bepaald 



Peter Faber, Shireen Strooker, 
Marja Kok en Helmert 
Woudcnber9 (1975) 

door het feit dat we een toneelechtpaar zijn. Op zaterdag 

en zondag werken we nooit, dan zijn we zo tevreden met 

hele domme dingen. Met de kinderen op de fiets ••• Dan 

onderscheiden we ons in niets van de anderen. Hooguit 

zijn we iets ongegeneerder met de kinderen bezig." 

Het andere Werkteater-echtpaar - Helmert Woudenberg 

en Marja Kok - had twee kinderen. Met die vage grens tus· 

sen werk en privé viel te leven zolang op het op beide f ron· 

ten goed ging. Maar als dit even niet het geval was, had dit 

dubbele consequenties. Dit gaf in 1g82 voor Helmert de 

doorslag om Het Werkteater te verlaten. Het huwelijk van 

Marja en Helmert is ondanks deze crisis overigens in stand 

gebleven. De mallemolen van Peter en Shireen bereikte 

begin jaren tachtig wel zijn definitieve einde, maar op dat 

moment maakte Peter al geen deel meer uit van Het Werk· 

teater. 

De Werkteater-kinderen (in 1 g80 waren het er zeventien) 

hadden een behoorlijke invloed op het reilen en zeilen van 

Het Werkteater. in het bijzonder wat het rooster betrof. 

Om te beginnen was er het fenomeen zwangerschapsver

lof; zowel Daria, Yolande, Marja als Shireen hebben daar in 

hun Werkteater-tijd twee keer gebruik van gemaakt. Een

maal ter wereld gekomen waren de kinderen, bij gebrek 

aan oppas, altijd welkom op het Kattengat. Ze werden tij

dens de repetities gewoon ergens te slapen gelegd. Als ze 

wat groter waren konden moeders én vaders altijd vroeger 

weg om de kinderen van school te halen. 'Een première ging bij wijze van spreken niet 

door als je voor je kind geen opvang had,' zei Helmert Woudenberg ooit. En er werd 

niet gewerkt in het weekend en op feestdagen. Voor de groepsleden zonder gezins

leven was enige aanpassing aan het fam ilieritme dan ook vereist. 

CAS EN KLAAR Ik voelde me in die beginjaren ook erg onbegrepen, omdat ik de enige 

was met een heel ander soort leven: uitgaan, drinken. Alles werd heel strak geregeld 

naar de behoe~en van de gezinnen. Er werd vroeg begonnen - de moeders waren 

toch om zeven uur al op - en de weekeinden waren vrij vanwege de kinderen. Dat vind 

je nergens bij het toneel." 

Behalve het onderscheid tussen de mensen met en zonder gezin, bleek er soms een 

verschil te bestaan tussen wie in Amsterdam woonde en wie niet. CAS ENKLAAR Yolan

de woonde in Bussum en Shireen en Peter in De Bilt [Soest - mvs] en dat betekende 

dat zij er niet bij waren als we na repetities naar het café gingen." En tijdens zo'n 

Amsterdamse borrel werd natuurlijk over het werk gepraat. PETER FABER Dat misten 

wij helemaal, wij gingen na het werken hup de trein in naar huis naar de kinderen.[ ••• ] 

Pijnlijk was het voor mij te ontdekken, dat we 's middags afgesproken hadden hoe we 

de volgende dag verder zouden werken, maar dat de volgende dag een gedeelte van 106 
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HET 
PRIJZEll· 

CIRCUS 

de groep daar ineens heel anders dacht over iets, waarvan ik dacht, dat we dat de vori· 

ge avond hadden opgelost met elkaar. Daar begreep ik niets van.'° YoLANDE BERTSCH 

Mijn laatste trein ging geloof iets over twaalven, maar ik zei dan altijd dat mijn laatste 

trein ging om twintig vóór twaalf, want dan was ik nog op tijd thuis om mijn baby te 

voeden. Maar ik had er nachtmerries over, dat ze er achter zouden komen dat ik loog! 

[ ••• ]Ik wilde eigenlijk vreselijk graag nog een tweede kind, maar we werkten zó hard, 

op een gegeven moment heb ik dat geloof ik tegen Herman gezegd, dat ik nog een 

kind wilde. Hij zei 'dat kan niet'. Dat verhaal vertelde ik aan Shireen, zij zei 'Oh nee? 

Kan dat niet?' en prompt waren alle vrouwen zo'n beetje achter elkaar zwanger.'' 

Het Werkteater kreeg stilaan steeds vaker te maken met het fenomeen 'prijzen', iets 

waar de groep niet altijd raad mee wist. Nadat het Werkteater in 1973 de Albert van 

Dalsum Prijs had gewonnen voor Toestanden, sleepte het gezelschap in 1975 eerst de 

Defresneprijs in de wacht en werd het daarna, in de persoon van Peter Faber, onder· 

scheiden met de Louis d'Or. 

De Defresneprijs was tot dan toe jaarlijks door de Nederlandse Vereniging van Toneel· 

kunstenaars (NVT) voor een uitzonderlijke prestatie uitgereikt aan een Nederlandse 

regisseur. Datjaar besloot de NVT om de prijs voortaan uit te reiken aan een voorstel· 

ling (en dus niet aan de reg isseur), omdat regisseurs bij veel gezelschappen steeds min· 

der belangrijk werden. Het Werkteater kreeg de prijs als col lectief voor de voorstel ling 

Avondrood. 

In het juryrapport stond dat het Werkteater in Avondrood· een verbinding had gelegd 

tussen een weerslag van de werkelijkheid van het bejaardenprobleem en de eigen 

emotionele betrokkenheid van de acteur. Deze twee-eenheid van kritische benadering 

en persoonlijke bewogenheid gaf niet alleen kracht aan de voorstelling, maar activeer

de ook de aandacht van het publiek en stimuleerde de onderlinge discussie'. 

Tijdens de uitreiking van de prijs op 28 september in theater Frascati in Amsterdam, 

maakte Herman Vinck namens het gezelschap bekend dat het prijzengeld van tweedui· 

zend gulden geschonken zou worden aan de noodlijdende Zuid-Limburgse vormings· 

theatergroep GLTwee. Het was niet voor het eerst dat het Werkteater zich in het open· 

baar solidair toonde met een andere experimentele toneelgroep. Op 2 maart 1974 

stond in NRC Handelsblad, dat het Werkteater zich ook had aangesloten bij het protest 

tegen de opheffing van toneelgroep Proloog. 

De Louis d'Or is een van de toneelprijzen die (nog steeds) jaarlijks door de Vereniging 

van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (vsco) wordt uitgereikt voor de beste 

mannelijke hoofd· en bijrollen van dat seizoen. De vsco w ilde deze prijs in september 

1975 uitreiken aan Peter Faber om daarmee Het Werkteater te bekronen voor Avond· 

rood. De toekenning van deze prijs aan één lid van het collectief viel binnen de groep 

erg slecht. Zonder Peter en Shireen - die waren een paar dagen weg met de kinderen -

werd na heftige discussies besloten dat Peter de prijs niet mocht aannemen, en dat het 

toch accepteren van de prijs verregaande consequenties zou hebben voor zijn lidmaat· 
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schap van Het Werkteater. Marja belde Peter en Shireen op om hen namens de groep 

van dit standpunt op de hoogte te brengen. Hoewel ze geschokt waren, liet Peter 

kort daarop toch in een telegram aan de vsco weten dat hij de Louis d'Or niet kon 

accepteren. Dat zal niet gemakkelijk voor hem geweest zijn, ook omdat hij zich in 

filmprojecten, los van de groep, duidelijk individueel aan het profileren was. Later 

hebben sommige groepsleden spijt gekregen van hun strenge standpunt, maar het 

hoorde bij de toenmalige opvattingen van het collectief: geen premières, geen ster

ren en ook geen individuele prijzen. Het Werkteater in het jaarverslag van 1975: 'Het 

was een van de zeldzaam weinige beslissingen, die door stemming moest worden 

beslist en waarbij ieders achtergrond om "ja" of "nee" te zeggen zó verschillend was, 

dat 't zelfs nu nog moeilijk is om er op terug te komen."' Het feit dat de Louis d'Or 

werd (en wordt) toegekend door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw

directies was voor sommige groepsleden bijvoorbeeld al onverteerbaar. 

Op de middag van de uitreiking gaf de vsco zelf overigens toe dat het toekennen van 

individuele prijzen voor acteurs of actrices steeds lastiger werd aangezien collectief 

werkende en hechte gezelschappen een steeds groter stempel gingen drukken op het 

Nederlands toneel. Men was ervan uitgegaan dat Het Werkteater zo'n hechte een

heid vormde, dat de hele groep zich wel vereerd zou voelen met de prijs voor Faber. 

Men had niet voor Peter Faber gekozen omdat hij de beste of de meest unieke acteur 

van het Werkteater was, maar omdat hij een duidelijke representant was van de hele 

groep en van de specifieke manier van theater maken. 

Het Werkteater in het jaarverslag 1975: 'De buitenwereld oefende dit seizoen een 

enorme druk uit op Het Werkteater als geheel maar vooral op leden afzonderlijk om 

deel te nemen aan allerlei activiteiten. De achtergronden van deze verzoeken waren 

vaak heel verschillend; soms werd de inbreng gevraagd vanuit onze werkwijze, een 

andere keer werd een individuele deelnemer gevraagd voor een bepaald project. 

Soms kwam zo'n aanvraag als vanzelfsprekend voort uit ons eigen werk, soms 

moesten we lang naar achtergronden zoeken. Er is het afgelopen seizoen, het vijfde 

Werkteater-seizoen, ontzettend veel gebeurd. Het was een moeilijk seizoen, maar er 

bleef een basis, en vertrouwen en er bleven ontzettend veel ideeën om gezamenlijk 

aan te werken.'" 

Van de nog steeds doorgespeelde voorstelling Toestanden- over patiënten in een 
psychiatrische inrichting - werd begin september een film gemaakt, die op 22 decem

ber door de NOS op televisie werd uitgezonden en een dag later zijn biscooppremière 

beleefde. De regie van de film was in handen van Thijs Chanowski, die een eigen pro

ductiemaatschappij had en bekend was als maker van televisieprogramma's voor kin

deren, waaronder de Fabeltjeskrant. Chanowski had Toestanden in het theater gezien 

en was daar meteen diep van onder de indruk geweest. Maar toen hij voorstelde om 

de voorstelling te verfilmen voelde Het Werkteater daar in eerste instantie niets 

voor. Pas maanden later slaagde hij erin om de groep voor zijn plan te interesseren. 108 
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Hij nam het stuk eerst op video op en trok zich vervolgens een half jaar terug om de 

film voor te bereiden." 

In september 1 g75 werd Toestanden vastgelegd op 16 millimeter." De opnamen von

den plaats in Amstelland, een leegstaand, voormalig sanatorium dat door het Provin

ciaal Ziekenhuis in Santpoort was aangekocht. Voor enkele buitenopnamen werd het 

omliggende terrein gebruikt. 

Chanowski wilde de scènes uit de voorstelling zoveel mogelijk intact laten, inclusief de 

voor film zeer ongebruikelijke rolwisselingen. Tegelijkertijd wilde hij als filmer wel iets 

aan het geheel toevoegen. Hij koos voor' een niet alledaags en veelvuldig gebruik van 

close-ups', dat volgens hem een vervreemdend effect had op de realistische omgeving 

waarin werd gespeeld." Iedere acteur droeg een klein recordertje bij zich dat het eigen 

geluid opnam. Op die manier konden later in de montage ook geluids-close-ups wor

den gemaakt. 

De scènes werden eerst een paar keer droog gerepeteerd. De cameramensen keken dan 

hoe ze de scène wilden opnemen en Chanowski en Marja Kok - zij was de stimulator 

van Toestanden - gaven nog een enkele aanwijzing. Een scène werd tijdens de opname 

niet onderbroken en de goede voorbereiding maakte het mogelijk dat meestal met een 

of twee 'takes' kon worden volstaan. De film, die negentig minuten zou gaan duren, 

kon zo in slechts acht dagen worden opgenomen, wat zeldzaam voorspoedig was." 

Oorspronkelijk bestond de film uit negen losse delen, die door inrichtingen of oplei

dingen met behulp van een speciale subsidie gehuurd of gekocht konden worden. Zo 

kon men zelf bepalen welke delen in welke volgorde werden vertoond, en was er na 

iedere scène ruimte voor discussie. De reacties en emoties die de scènes opriepen 

hoefden, met andere woorden, niet te worden opgepot. Er werd wel gespeculeerd dat 

de film in losse delen was gemaakt omdat het ministerie van CRM niet gerechtigd was 

om avondvullende films te subsidiëren maar wel korte films, ook als deze samen één 

geheel vormden. 

Toch bleek Toestanden vooral als avondvullende film een groot succes. Filmcriticus B.L 

Bertina schreef in de Volkskrant: 'Bij een eerste presentatie van het resultaat bleek de 

grote verrassing: de gezamenlijke inspanning van het spelerscollectief met de regis

seur en een groep cameramensen onder leiding van Mat van Hensbergen, heeft qua 

vormgeving en inhoud zo'n opvallende film opgeleverd, dat er zelfs weer discussies 

mogelijk zijn over ons nationale filmvermogen. [ ... ]Er is geen sprake van een "moei

lijke" film. Het publiek dat nog steeds storm loopt op One flew over the cuckoo's nest, 
zal met Toestanden weinig moeite hebben. De leden van een theatercommune brengen 

storingen in het menselijk denken en leven tot uitdrukking. Zij doen dit zo natuurlijk, 

vanuit een eigen beleven volgens de werkwijze van de groep, met de ideeën van de 

moderne psychiaters Laing en Foudraine op de achtergrond, dat zelfs het niet geringe 

maar tenslotte toch professionele spel van een Jack Nicholson erbij achterblijft."' En: 

'Toestanden zou onmiddellijk op tournee kunnen langs alle festivals ter wereld, waar 

prijs wordt gesteld op het vertonen van de jongste ontwikkelingen in het cinematogra

fische expressievermogen.·•• 

Een andere criticus benadrukte met name de functie van de film als' discussiestuk": 
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'Het Werkteater is er dankzij Thijs Chanowski en Mat van Hensbergen in geslaagd een 

indrukwekkend discussiestuk over de toestanden niet alleen in de psychiatrische 

inrichtingen, maar ook in onze dagelijkse maatschappij aan te dragen in een film

vorm, die technisch verbluffend is en internationaal gezien uniek. ''0 Een enkele criti

cus vroeg zich af of Toestanden wel geschikt was voor het' eenrichtingsmedium' tele· 

visie of film omdat er na afloop toch gezamenlijk nagepraat moest kunnen worden." 

Ook zou de 'biologerende intensiteit' van het improvisatiespel van de Werkteater

acteurs op het platte scherm voor een belangrijk deel verloren gaan. 'Theater is het 

medium van het woord, het staat dichter bij de preek, het pamflet en de puzzel dan 

film met zijn automatische werkelijkheidssuggestie.'" 

Half september, toen de verfilming van Toestanden was voltooid, ging de groep aan 

de slag met drie parallelprojecten. Eén van die projecten was Aladdin, over 'magie 

zonder hocuspocus'. Helmert Woudenberg (stimulator), Olga Zuiderhoek, Frank 

Groothof en Gerard Thoolen waren van plan op basis van het sprookje' Aladdin en de 

wonderlamp' een voorstell ing te maken over magie, tarot, yoga en aanverwante 

zaken, waarvoor meer en meer belangstelling ontstond. Ze wilden laten zien dat 

sprookjes ook voor volwassenen een waardevolle boodschap konden bevatten. In 

plaats van de stereotiepe magiër met baard en puntmuts voerden ze herkenbare per

sonages op, wier macht in hun ogen ook op zwarte magie gebaseerd was: een be

paald soort voetbaltra iner bijvoorbeeld of een psychiater.n Gerard Thoolen moest in 

februari 1976 afhaken in verband met een opname wegens depressiviteit en de drie 

anderen bleken niet in staat om tot een voor iedereen bevredigend resultaat te 

komen. Alhoewel Aladdin vijftig keer werd gespeeld, herinnert Frank Groot hof het 

zich als het project waaraan hij het minste plezier heeft beleefd. 

Stichting Alcohol en Drugs 
Marja Kok, Shireen Strooker en Yolande Bertsch 

werken in Helvoirt tijdens verschillende bijeenkomsten samen met mensen van de Stichting Alcohol en Drugs." 

L 

In dezelfde periode werkten Shireen Strooker, Peter Faber, Hans Man in 't Veld en, 

als gast, Judith Hees aan het project Niet thuis, dat over kinderen ging die om wat 

voor reden dan ook in tehuizen of inrichtingen terecht waren gekomen. Hees was 

psychologe die tijdens haar afstuderen veel met dit onderwerp te maken had gehad 

en ze was gevraagd om de Werkteater-acteurs van haar ervaringen te komen vertel· 

Jen en om het verloop van het project vast te leggen. Maar binnen de kortste keren 

speelde ze zelf mee. Niet thuis ontstond, net als onder andere Toestanden en Misdaad, 
uit improvisaties op basis van het intensief uitwisselen van ervaringen met de doel 

groep zelf. In dit geval waren dat zowel uit huis geplaatste kinderen en hun ouders als 

medewerkers in kindertehuizen. 1 10 



Nietthuis (1972) 
Shîreen Strooker, Hans Man in 
' t Veld, Judith Hees en Peter 
Faber 
Foto: Johan Vigevcno 

In ongeveer twaalf scènes werd in Niet thuis eerst geschetst welke situaties konden 

leiden tot het uit huis plaatsen van een kind. In de tweede helft van de voorstelling 

was er vooral aandacht voor de situatie in het tehuis zelf: hoe wordt een kind opge

vangen door de begeleiders en de andere huisgenoten, of hoe wordt een kind door 

pedagogen en psychologen benaderd. En tenslotte, hoe komt een kind, dat het 

tehuis na een aantal jaren verlaat, weer terug in de maatschappij. 

In het nagesprek waarmee iedere voorstelling besloten werd, namen de vier acteurs 

geen afstand van hun personage, maar bleven ze de vragen beantwoorden als Gerrie 

(Strooker), Fred (Faber), Hans (Man in 't Veld) en Thea (Hees). De gedachte was dat er 

al zoveel over de hoofden van deze kinderen, in vaak zulke afstandelijke termen, was 

heen gepraat, dat ze liever de jongeren zelf aan het woord wilden laten. Daarbij gaf 

het de acteurs de gelegenheid om de opvattingen waar ze tijdens hun vele bezoeken 

aan tehuizen mee geconfronteerd waren, onder een breed publiek bekend te maken. 

Het nagesprek was eigenlijk het meest geïmproviseerde en onvoorspelbare stuk van 

de voorstelling, dat, vooral door de wisselende reacties uit het publiek, telkens 

anders uitpakte. 

SHIREEN STROOKER We stonden nog aan het begin van het project, herinner ik me, 

toen ik een dag meeliep met een voogd, die een aantal kinderen onder zijn verant

woordelijkheid had in Rekken, een van de zwaarste inrichtingen. Ik heb die dag rond

gekeken, meegegeten en vooral met allerlei begeleiders en kinderen gepraat. Aan 

het eind van de middag stond ik op 

de gang op hem te wachten, toen er 

een meisje aankwam. Ik vroeg of ik 

even met haar mocht praten. In een 

apart kamertje hebben we ongeveer 

een kwartier gepraat en ik wist 

meteen dat zij het voorbeeld zou 

worden voor mijn personage Gerrie. 

Het was een heel zenuwachtig en 

nogal asociaal en agressief meisje. 

Peter en ik speelden een scène, 

gebaseerd op een echt gebeurd ver

haal, waarbij hij als therapeut mij 

probeert te laten erkennen dat ik 

mijn baby opzettelijk van de trap heb 

laten vallen. Gerrie verzint allerlei 

smoezen en leugens terwijl iedereen 

allang weet dat ze het expres gedaan 

heeft. De therapeut kreeg me op een 

gegeven moment wel aan het huilen, 

Gerrie breekt en geeft toe wat er is 

gebeurd. Even later tijdens het nage· 

sprek, waarbij we allemaal op een rij 



zaten, Hans, Judith, Peter en ik, stak een man uit de zaal zijn vinger op en vroeg aan 

mij, aan Gerrie dus, of ik donderdag kon oppassen op zijn zoontje van vier, omdat hij 

met zijn vrouw naar een verjaardag wilde gaan die avond ••. Het mooiste wat je kan 

meemaken natuurlijk, en ik wist eigenlijk echt niet meer wat ik moest doen. Volgens 

mij heb ik half ontwijkend geantwoord, 'dat ik wel zou zien' of zo. Ik heb later ook 

een keer meegemaakt dat een meisje uit de zaal reageerde op het verhaal van Gerrie 

dat ze haar pillen altijd in de plantenbak verstopte en dat de plant dan de pijp uit

ging. Een meisje uit de zaal zei ineens dat ze dat ook altijd deed, waarop ik bot ant

woordde: ' Nou, als je het allemaal zo goed weet kom dan zelf hier zitten.' Zij is op 

mijn plaats gaan zitten en heeft vragen van toeschouwers beantwoord en over haar 

leven verteld . Ongelooflijk indrukwekkende momenten waarna je weer met een vol

ledig opgeladen accu verder kon. Vooral hoe werkelijkheid en fictie in elkaar haakten, 

dat maakte Niet thuis voor mij heel bijzonder." 

Naar aanleiding van Niet thuis waren er soms kritische geluiden hoorbaar: de benade

ring van het onderwerp zou te emotioneel zijn en te weinig' structureel' of te weinig 

maatschappelijk onderbouwd. Het was beslist niet de eerste keer dat Het Werkteater 

dit voor de voeten geworpen kreeg. Vermoedelijk kwam het voort uit de verwachtin

gen die men in die tijd had van geëngageerde theatermakers voor wie de alledaagse 

maatschappelijke werkelijkheid het uitgangspunt was. 

In Niet thuis maakten de acteurs het leven in de van de buitenwereld afgesloten kin

dertehuizen zichtbaar en lieten zij de stem horen van kinderen en hulpverleners die 

gewoonlijk niet aan het woord kwamen. Om dit geloofwaardig te kunnen doen ver· 

diepten de acteurs zich vooraf in de problematiek zelf en de theorievorming erachter. 

Ze wisten op een gegeven moment alles over de verschillende therapeutische be na· 

deringen van een moeilijk hanteerbaar kind. Maar de realistische en vaak raak getrof· 

fen personages en scènes waren nooit op uitvoerige sociaal· politieke analyses geba· 

seerd, altijd op een sterk emotionele inleving en grote betrokkenheid van de kant van 

de acteurs. Dat de voorstelling in dit geval kon bijdragen aan het verbeteren van de 

hulpverlening of aan het vergroten van het begrip voor probleemgezinnen bijvoor· 

beeld, was nooit het doel op zich geweest. Maatschappelijk engagement betekende 

bij Het Werkteater in de eerste plaats een onderzoek naar de emoties die met bepaal· 

de situaties gepaard gaan en naar de menselijke relaties die ermee samenhangen. Op 

basis van die herkenbare emoties en relaties werd tussen spelers en toeschouwers 

een band gecreëerd. Wat meer kun je doen als acteur - zo redeneerde men - dan je 

verplaatsen in de pijn, de angst of het geluk van een ander, dat opzoeken in je eigen 

arsenaal van emoties en het vervolgens aan de wereld laten zien? Het Werkteater was 

en bleef dus een acteursgezelschap: hoe maatschappelijk - of zelfs politiek geënga

geerd een project ook was: spelen was het dóel en nooit een middel - om de wereld 

te verbeteren, zoals voor vormingstoneel of 'politiek activerend theater' wel gold. 

Nadrukkelijke anti- burgerlijkheid en pro' de onderdrukten' zijn de Werkteater·voor

stellingen dan ook nooit geweest, en ook voor pasklare antwoorden of richtlijnen was 

je bij Het Werkteater aan het verkeerde adres. 

Er moet daarbij een uitzondering worden gemaakt voor de ad· hoc· projecten. Tijdens 112 
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deelnames aan (politieke) manifestaties werd vaak door de betrokken groepsleden 

wel vaak onomwonden een persoonlijke, politieke boodschap uitgedragen. 

RENSE RoYAARDS We zaten met al die experimentele groepen in een soort platform, 

we waren stuk voor stuk immers hele kleine clubjes en we moesten ons wel verenigen 

om wat sterker te staan. Er werden ook gezamenlijke manifestaties georganiseerd, 

waar w e dan wel aan meededen, ook al bleven we altijd een soort buitenbeentje. Ik 

denk dat we door de anderen als revisionisten werden beschouwd, mensen die niet 

helemaal zuiver op de graat waren, omdat wij het persoonlijke belangrijker vonden 

dan het politieke en dat was toen nog geen algemene gedachte. We stonden er 

daardoor toch een beetje buiten en langzaam hebben we ons uit dat platform losge

weekt. We wilden ook niet bij het vormingstoneel horen omdat wij de anderen niet 

allemaal even goed vonden en hun opstelling een beetje laf was in onze ogen. Ze ver· 

scholen zich achter een bepaald politiek idee, terwijl w ij zoiets hadden van 'je bent 

gewoon de zak die je bent, iemand met linkse ideeën misschien, maar als het op je 

eigen belangen aankomt, hè, hoe staat het er dan voor?' En dät is nou juist voor een 

acteur een leuk gebied om mee te spelen. Bij ons dus geen vuisten." 

NovEMBERI 191s Benefietavond Medisch Comité Vietnam 
Peter Faber en 

Rense Royaards spelen opnieuw de act Twee heren op kantoor, over de droom en werkelijkheid van twee kantoor

bedienden, ditmaal voor het Medisch Comité Vietnam. 

l 

Het derde project waaraan in het seizoen 1975-1976 gewerkt werd, was Monsters, 
over 'monsters en bezienswaardigheden of de vercommercialisering en exploitatie 

van mismaakte mensen', zoals lang geleden in de circussen van Barnum & Bai ley met 

hun 'human oddities' ." Dit project - van Marja Kok (stimulator), Joop Admiraal , 

Yolande Bertsch, Cas Enklaar, Da ria Mohr, Herman Vinck en Rense Royaards - bleek 

vruchtbaar genoeg voor een vervolg waaraan de hele groep zou meedoen. Het plan 

om in december 1975 te beginnen met een project over stervensbegeleiding werd 

hiervoor uitgesteld tot het volgende seizoen. 

Dikke vrienden, zoals het vervolgproject ging heten, handelde aanvankelijk over een 

bijeenkomst van dikke mensen, die samen acties voorbereiden tegen het discrimine

ren van de dikkere medemens, maar gaandeweg kreeg de bijeenkomst meer het 

karakter van een therapeutische groepssessie. Belangrijk was de blijvende rol die in 

dit project voor het improviseren was weggelegd. Alleen de personages werden voor· 

af vastgelegd, verder bleef iedere voorstelling voor het grootste deel geïmprovi · 

seerd. 

CAS ENKLAAR Veel mensen stellen zich bij improvisatie zoiets voor als die in het televi· 

sieprogramma datje vroeger had, van Berend Boudewijn. Daar betekende improvisa· 

tie vooral: handig, gevat, grappig zijn, kijken hoe iemand een moeilijke opdracht 



Dikko vriendon (1976) 
Daria Mohr, Joop Admiraal, 
M;:irja Kok. Rcn!ïc RoyJ<>rd!i 
en Herman Vinck 
Foto: Catrien Ariëns 

krijgt en zich eruit redt. Vóórdat dat televisieprogramma er was, was improvisatie 
zoiets van: op het toneel je eruit redden als je, of als je tegenspeler, de tekst kwijt 
was, of als er een wand van het decor omviel. Hoewel iedereen die naar Het Werktea
ter gaat weet dat wij improviseren, gelooft niemand dat blijkbaar écht. Als je ergens 
speelt en er is een oorverdovend lawaai op de gang en je speelt datje ruzie hebt en je 
zegt: 'Daar zijn ze het er ook niet mee eens,' of zoiets, dan lachen de mensen enorm 
enthousiast en blij. Eindelijk hebben ze dan een bewijs dat je improviseert, want van 
dat lawaai, dat kon je niet weten. En dan moet ik altijd aan Berend Boudewijn denken 
en dan ben ik een beetje teleurgesteld en denk:' Als ze 'ns wisten hoe makkelijk het is 
om zo'n opmerking te verzinnen en hoe veel moeilijker al het andere ... • Dat andere is: 
binnen de beperkingen van de situatie en binnen de beperkingen van je karakter de 
kern proberen te raken, en daarmee iets duidelijk maken over hoe onze samenleving 
in elkaar zit en hoe mensen in elkaar zitten en hoe 'teen met 't ander te maken heeft. 
[ ... ]Op zichzelf is het fantastische van improviseren, datje in principe alles, alles wat 
er nu, hier is, kunt gebruiken: de ruimte, het licht, de geluiden, hoe jouw pet staat, 
hoe de pet van de mensen staat; maar de kunst is dát eruit te kiezen om te gebruiken 
dat bijdraagt tot verduidelijking van watje wilt zeggen." 

114 
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DE ZOMER 
YAll 1976 

HALLO 
MEDEMEllSf 

Het zomerprogramma begon dat jaar op 19 mei in Nijmegen. In juni ging iedereen op 

vakantie en in juli werd de tournee vervolgd om in september opnieuw te eindigen op 

het Amsterdamse Museumplein. En weer was er uitgebreid: vier hoge masten vorm

den nu het centrum de aangepaste tent, met hoog in de nok de rood-wit-blauwe vlag 

die in de begintijd nog als dak dienst had gedaan. Er was een nieuw podium en op de 

tribunes was plaats voor 500 toeschouwers. Voor het eerst reed er ook een oude 

stadsbus met de karavaan mee, waarin vergaderd, verkleed en gekookt kon worden. 

Dit jaar was de grote publiekstrekker Hallo medemens!, een meer dan waardige opvol

ger van de vorige tenthit, Feest voor Nico. Overdag was er weer een voorstelling voor 

kinderen. Peter Faber (stimulator), Yolande Bertsch, Gerard Thoolen en Frank Groot

hof maakten Doodgewoon, een fantasierijke voorstelling over twee broertjes en hun 

avonturen die gebaseerd was op het beroemde verhaal De gebroeders Leeuwenhart 
van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. 

'Na anderhalf jaar strijd tegen bureaucratie en vooroordelen is het ons gelukt! Onze 

actie: "Nodig ·ns iemand op de thee" is uitgegroeid tot een buurtgebeuren, een 

stadsgebeuren, een universeel gebeuren: "Hallo medemens'" Wij nodigen u uit om 

kennis te maken met onze "speciale gasten", hun lief en leed te delen. Wat er zal 

gebeuren? Wij zullen er zijn als medemens. En u?'" 

Hallo medemens! begon met een klein artikeltje in de krant waar iemands oog op was 

gevallen. REN5E ROYAARD5 Joop had toen iets gehoord over vrouwen in Baarn of in 

Soest die een actie ondernomen hadden, echt van die VVD· vrouwen. En dat was dan 

zo leuk geweest want ze hadden een draaiorgel gehuurd, en het was zo leuk geweest 

voor het contact met de buurt. Dat soort vrouwen." Op die manier gebeurde het 

meestal. Iemand had een idee en probeerde de rest van de groep daarvoor te enthou

siasmeren. Terwijl Joop met een aantal mensen werkte aan die drie nette dames en 

hun sociale actie, probeerde de rest een ander idee uit dat in de groep leefde: iets 

maken over figuren aan de rand van de samenleving. Nadat beide groepen iets aan 

elkaar hadden laten zien, werd besloten beide ideeën te laten versmelten. Het resul

taat was, na een lange periode van 'in elkaar schuiven', Hallo medemens! 
Drie oudere dames hebben het plan opgevat om eens mensen op de thee uit te nodi

gen, 'mensen wier stem nooit gehoord wordt, wier gezicht nooit gezien wordt en die 

wij uit de schemer van de maatschappij naar voren willen halen'. De toeschouwers 

zullen die avond de getuigen zijn bij zo'n theevisite. Wendela (Shireen Strooker), Tine 

(Joop Admiraal) en Marlies (Helmert Woudenberg) hebben voor koffie, thee en bok· 

kenpootjes gezorgd en zitten klaar om een bont gezelschap met open armen te ont

vangen. 

Wende la opent de avond waarna haar twee hartsvriendinnen arriveren en allebei op 

poëtische wijze willen vertellen 'wat hun hartje ze op dit moment zegt'. Tine: 'Wie 

weet wat in de dronkaard leeft, die nog nooit gedronken heeft? - Wie kent het hoe-



Hallo medemens! (1976) 
Joop Admiraal, Rense 
Royaards en Hans Man in 
't Veld 
f oto: Catricn Ariëns 

Hallo medemens! (1976) 
Gerard Thoolen. Peter Faber 
en Frank Groothof 
Foto: Catrien Ariëns 

ren leven, die nog nooit intens de liefde heeft bed re· 

ven? - Ligt er iemand in de goot, dan stop, maar ga 

eerst tot hem neer, en sta dan samen op.' Marlies: 'Ik 

vind dat je in het leven moet geven, en ik wil véél 

geven, omdat ik véél heb.' 

De eerste gasten - een zwerver, een hoertje en een 

travestiet - druppelen binnen, maken kennis met de 

drie dames en met elkaar en krijgen thee of koffie 

aangeboden. Terwijl het gezelschap wat onwennig 

op een koekje knaagt en nadrukkelijk communiceert 
over de kleurentelevisie en het weer, komt er iemand 

binnen die het rustig kabbelende gesprek verstoort. 

De dames én de gasten maken de jongen - Tonnie, 

een Amsterdamse kwajongen met een vetkuif en een 

spijkerjackie aan (Frank Groot hof) - duidelijk dat hij niet op de gastenlijst staat en 

dat het helemáál niet netjes is om op visite te komen zonder uitnodiging.· Ach trut!!' 

schreeuwt Tonnie terug en begint meteen in de rondte te meppen. Als hij is wegge· 

bonjourd keert de rust even terug, totdat Tonnie terugkomt met zijn grote broer, de 

potige cafébaas Harrie (Gerard Thoolen) ... 

Harrie Oké! Wie heb hier de leiding?! 

Dames Niemand. Wij hebben alledrie de leiding. 

Harrie Niks staan te lullen, d'r is 'ter hier ééntje de baas! wie?! 

Dames Wij hebben alledrie verantwoordelijkheid meneer, het concept .. . 

(het orkestje w il een gladde deun inzetten om de ruzie weg te moffelen) 

Harrie Hé hé hé! Niet spelen! We maken dit eerst effe af. We zijn grote mensen en 

we kennen hier rustig over praten. Straks ken die fluit weer in je bek. Kijk, ik 

ken best tegen een geintje maar als je ruzie wil ja, dan mot je mij pakken 

maar niet zo'n kleine jongen! 

Het misverstand wordt opgelost - Tonnie blijkt toch 

op de gastenlijst te staan - en terwijl Harrie als een 

waakhond op de tribune plaatsneemt, proberen de 

dames Tonnie alsnog in de groep op te nemen. Maar 

als Harrie even later merkt dat alle gasten een kleine 

onkostenvergoeding hebben gehad, wil hij ook geld 

zien. Dan breekt de pleuris definitief uit en loopt de 

theevisite volledig uit de hand: genodigden schreeu

wen door elkaar heen, lopen weg of gaan met elkaar 

op de vuist. De dames proberen te redden wat er te 

redden valt, maar uiteindelijk moet de politie eraan 

te pas komen om de rust te herstellen. Hun ingrijpen 

betekent het einde van de actie Hallo medemens! 1 16 
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H•llo medemens! (1976) 
Onder andere Joop Admiraal, 
Rense Royaards en Hans Man 
in 't Veld 
Foto: C.atrien Ariëns 

De tentvoorstellingen Feest voor Nico (1 g74) en Hallo medemens! (1976) hadden een 

duidelijk vergelijkbare dramatische structuur, die ook karakteristiek genoemd mag 

worden voor latere zomervoorstellingen.•• 

In het begin werden de belangrijkste personages geïntroduceerd. Er staat iets te 

gebeuren en de toeschouwers in de tent worden langzaam deelgenoot gemaakt. 

In de volgende fase worden beide situaties als het ware' compleet'. In Feest voor Nico 
verschijnt bijvoorbeeld eerst Nico zelf, die trots aan het publiek zijn diploma laat 

zien. Later volgt de rest van zijn familie. In Hallo medemens! verschijnen de vriendin

nen Wende la, Tine en Marlies, en vervolgens de gasten. 

Vervolgens worden de voortkabbelende feestjes verstoord door een onverwachte 

gebeurtenis: de (klassieke) komst van een onbekend, nieuw personage, de indringer. 

Vanaf dat moment · groeit• de situatie naar een gewelddadige climax toe. Zowel Feest 
voor Nico als Hallo medemens! eindigen in een fysieke vechtpartij waarbij politie

ingrijpen onvermijdelijk is. 



De was in de Werkteaterbus 
Foto: Maria van der Woude 

Herman Vinck en Joop 
Admiraal op bezoek bij de 
firma Ribbens in Bergen op 
Zoom om t'en tent te kopen 

Volgens Royaards was bij Hallo medemens! niet bewust gestreefd naar het herhalen 

van de verhaalstructuur die bij Feest voor Nico succesvol was gebleken. De voorstel · 

ling was uit nieuwe improvisaties ontstaan, maar blijkbaar was er toch een soort for· 

mule, een techniek gevonden om een stuk te maken. De groteske situaties en provo· 

cerende speelstijl en het circus· en variétéachtige werden zeker ook ingegeven door 

de sfeer die zo'n avond in een volle circustent vanzelf met zich meebracht. RoYAARDS 

Het idee is altijd toch dat er een soort feeststemming is en dat er iets leuks zal gaan 

gebeuren in die tent. Dat werd gecreëerd." 

Bij tentvoorstellingen kwam het ook nogal eens voordat mensen de tent in of uit lie· 

pen, onderling ruzie kregen of dat een dronkaard plotseling 'meedeed'. De tent had 

drie openingen en er was gratis entree, dus daar had je als acteurs wel rekening mee 

te houden. De aanschaf van een grotere tent in 1978 zou hierin enige verandering 

brengen: We kunnen nu gebruikmaken van een piste met een laag podium daarach· 

ter. Het publiek zit rondom. Drie entrees verschaffen via trappen toegang tot de tri· 

bunes. De nieuwe tent heeft daardoor een geslotener karakter dan de vorige, waar 

het publiek makkelijker tijdens de voorstelling in en uit kan lopen of in de ingang kan 

blijven staan om te kijken of het bevalt of niet.' " 

JOOP ADMIRAAL Het Werkteater was de leukste t ijd uit mijn leven, en het allerleukste 

was het met de tent: datje de hele zomervakantie met elkaar rondtrok, bleef slapen, 

met elkaar eten en allemaal in één bus verkleden. We waren dan heel erg op elkaar 

aangewezen. En dingen hadden ook succes, dat was natuurlijk aangenaam. 

We moesten de tent met elkaar opbouwen en afbreken, je moest voor alles zorgen. 

Herman was de baas over de tent. Die w ist het meeste van de tent en de constructie. 

Hij nam ook de leiding bij het ontwerpen en laten maken van een nieuwe tent in Roo· 

sendaal, ik zat toen samen met hem in de tentcommissie. Herman en ik gingen samen, 

als afgevaardigden, naar die tentbouwer toe. We hadden geloof ik afgesproken dat 

er vierhonderd mensen in moesten kun· 

nen, maar we werden zo geënthousias

meerd en omgepraat door die maker, dat· 

ie groter en groter werd en er uiteindelijk 

wel zeshonderd in konden. Ik zei tegen 

Herman 'Dat kan niet! Dat vinden ze niet 

goed!!' Maar Herman had er vertrouwen 

in, die zei dat het best groter kon. De tent 

was aanvankelijk rond van vorm en weer 

later is er een middenstuk in gekomen, in 

die ovale tent konden toen nóg meer men· 

sen." 
Het opbouwen van de tent werd een 

steeds zwaardere klus. Maar iedere keer 

als de tent weer stond, en iedereen daarna 

moe, vuil en hongerig neerviel, hielp 1 18 
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WEGGAAll1 
BLIJYEll1 

MARIA VAN DER WOUDE ze weer op de been met een 

drie-gangen-diner dat ze in de bus klaarmaakte. 

Voor iedere verhuizing één diner. Ik zorgde dat er 

witte tafelkleden waren en kaarsen, ze moesten 

alleen van mij hun handen wassen.[ ••• ] Ik herinner 

me ook een zomer dat het aan één stuk door regende. 

Alle kostuums waren nat of op zijn minst vochtig. We 

startten de motor van de bus, deden de verwarming 

aan en legden de kostuums in de bus. Niet dat ze dan 

droog werden overigens, maar het verschil tussen 

een koud en warm klam kostuum maakte het de 

moeite waard. Of met een teil met zeepsop op het 

Vrijthof zitten om overhemden te wassen. Ik voelde 

me net een zigeuner. De zomers waren wel het aller· 

leukst." 

Eind juli werd seizoen 1 g75·1 g76 afgesloten met een uitgebreide vragenlijst, be· 

doe Id als evaluatie van de voorafgaande periode en als aanzet voor het nieuwe sei· 

zoen. Alle veertien groepsleden gaven individueel antwoord op maar liefst 39 vragen. 

leder op zijn of haar eigen wijze: heel uitgebreid of juist zeer beknopt. De langste 

evaluaties kwamen van Rense Royaards en Herman Vinck; de kortste van Shireen 

Strooker, Peter Faber en Joop Admiraal. Een selectie uit de antwoorden - die verder 

voor zichzelf spreken - op twee brandende vragen:" 

'Overweeg je wel eens om weg re gaan? Waarom en wanneer komt dat inje op?' 
MARJA KOK Ja, als ik er niet bij ben maar hoor van Helmert hoe moeilijk het gaat, dan 

denk ik laten we er maar eens mee ophouden. Heb wel eens het idee dat ik op ben. 

Moe. Als stimulator vond ik het vreselijk emotioneel, ik kon niet meer, en kon niet 

meer tegen het gevoel dat ik geen inzinking mocht hebben omdat iedereen verwacht

te dat ik sterk zou zijn. Gevoel dat iedereen hetzelfde blijft zeggen. Nu wil ik weer 

doorgaan, je vindt ook allerlei andere redenen waarom je zo moe was. 

SHIREEN STROOKER Ja, als ik me oud en moe voel, vind ik, dat ik plaats moet maken 

voor een ander. 

RENSE RoYAARDS Ja, als het zo grijs wordt in de winter en je moet er weer heen, dan 

beginnen dingen te beklemmen, als ik mezelf onmachtig voel. Het gevoel is me niet 

vreemd. 

GERARD THOOLEN Ja, op de slechte momenten, de momenten datje voelt datje niet 

meedoet. Deze winter had ik heel sterk het gevoel van 'wegwezen'. Ik had het gevoel 

dat de samenhang weg was, dat we er naast zitten. 

HELMERT WouDENBERC Ja, vooral wanneer vervelende dingen zich herhalen, als je 

merkt dat een bepaald patroon vastligt. 

OLCA ZUIDERHOEK Nee, nooit. Ik ben wel wijzer. 

Joop ADMIRAAL Nee. Nooit. 



SEIZOEll 
1976·1977 

CAS EN KLAAR Nee. 

FRANK GROOTHOF Nee. 

PETER FADER Ja, omdat we vruchten plukken. Ik wil ontginnen en opnieuw planten. 

'Wil je bij het Werkteater blijven? Waarom?' 

MARJA KoK Ja, als je een voorstelling ziet, dan begrijp je waarom je door alle ellende 

heen moet. Dan begrijp je waarom het zo gaat, waarom het zo chaotisch moet zijn; 

het resultaat is ervan afhankelijk. Al die verschillende mensen maken het precies 

goed en uniek. Als je kijkt, dan denk je: Als hier één weggaat of één bijkomt, is de 

harmonie weg. Bij wijze van spreken. 

DARIA MoHR Ja. Omdat ik het uniek vind en omdat alles en iedereen zijn plaats en zij n 

waarde krijgt. En ons geheel en onze ontwikkeling zo'n duidelijke afspiegeling is voor 

andere mensen. Ik zou het vreselijk vinden als het WT niet bestond. 

HERMAN VINCK Ja, ik zou doodongelukkig zijn als ik het niet zou hebben en dat is heel 

gebonden aan de mensen. Als je terugdenkt aan hoe het vroeger was, dan merkje dat 

je werkt met mensen van wie je een beetje houdt. 

HANS MAN IN 'T VELD Ja, vanwege de nieuwe dingen die we gaan maken (onder ande· 

re een film). Omdat we Niet thuis doorspelen. Omdat ik hoop met een groep kinderen 

te gaan werken, omdat ik Avondrood in het Engels wil meemaken. 

RENSE RovAARDS Geen duidelijke redenen om weg te gaan. Als niet zou lukken waar 

we mee bezig zijn, dan ga ik maar rentenieren. Ik vind het uniek wat wij doen. Mis· 

schien is het onzin om het zo te noemen, omdat waarschijnlijk veel meer mensen 

ermee bezig zijn. 

PETER FADER En blijven om zelf en met elkaar dingen te doen die we nog nooit gedaan 

hebben. Ongetreden paden. Shakespeare. 

GERARD THOOLEN Natuurlijk, hier liggen alle kansen. Het is alleen: als de strijd 

'binnen' hetzelfde wordt als die 'elders' maakt het geen verschil meer. We moeten de 

positieve dingen uitbouwen en er zelf gezond bij blijven. 

Het Werkteater was Avondrood ook na 1973-1974, het seizoen waarin de voorstelling 

ontstond, blijven spelen - gemiddeld zo'n vier keer per maand. Voor seizoen 1976· 

1977 waren de al lerlaatste voorstellingen gepland, maar de slotscène vormde dat jaar 

de aanleiding voor een nieuw project. 

Deze scène, waarin de stervende mevrouw Walewska (Yolande Bertsch) teder wordt 

bijgestaan door huisgenote Bep (Marja Kok), had op acteurs en publiek steeds grot e 

indruk gemaakt. Er bestond toen al langere t ijd het gevoel dat het thema 'st erven' in 

een ander stuk terug zou moeten komen, ook omdat het in die tijd een nog emotio

neel zwaar beladen onderwerp was waar vaak slechts in bedekte termen over werd 

gesproken. 

Directe aanleiding voor de start van het project was het feit dat de vader van Joop 

Admiraal ernstig ziek was en zijn dood naderde. Joop besloot naar huis te gaan om 

zijn vader tijdens zijn laatste levensdagen bij te staan. Zes weken verzorgde hij hem, 

dag en nacht. Toen zijn vader overleden was en Joop weer b ij het Werkteater terug· 120 
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ALS DE 
DOOD 

kwam, maakte hij de andere groepsleden deelgenoot van zijn bijzondere ervarin

gen. Daarmee was de kiem gelegd: de groep nodigde Piet Admiraal, de broer van 

Joop uit, die arts was gespecialiseerd in pijnbestrijding en veel met terminale pa

tiënten te maken had. Hij vertelde het verhaa l van iemand die na een aantal medi

sche onderzoeken een brief in de bus kreeg' of hij nog even wilde terugkomen 

omdat het allemaal nog niet helemaal duidelijk was'. Die onduidelijkheid zou aan de 

kant van die patiënt altijd blijven bestaan, want in het ziekenhuis werd een voortdu

rend spel van ontkennen en geruststellen met hem gespeeld. De realiteit van zijn 

naderende dood werd door de artsen verzwegen.'' 

Daarnaast voerden de Werkteater-leden oriënterende gesprekken met een oud

medewerker van een speciale kliniek in Londen, waar relatief progressief met de 

dood en stervensbegeleiding werd omgegaan. Een bezoek aan het Amsterdamse 

Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis leverde niets op, want voor een groep 

nieuwsgierige acteurs bleven de deuren feitelijk gesloten." Toen de gesprekken 

voldoende inspiratiemateriaal hadden opgeleverd, begonnen de improvisaties. 

Er ontstonden meteen twee groepen met aanvankelijk ook twee stimulatoren: Shi

reen en Da ria. De groep van Shireen wilde zo snel mogelijk in contact treden met 

verplegend personeel in ziekenhuizen om vanuit die interactie, al associërend, de 

voorstelling verder vorm en inhoud te geven. De andere groep, van Da ria, gaf de 

voorkeur aan een langere voorbereidingstijd en wilde pas gaan spelen voor doel

groepen zodra er een goed scenario was. Die opzet - om eerst een duidelijk verhaal 

te ontwikkelen - werkte echter vooral belemmerend. Na zes weken besloot deze 

groep ook de associatieve werkwijze te gaan volgen. 

De acteurs experimenteerden met het beschrijven van elkaars begrafenis, met het 

uitspreken van grafredes, voor de anderen maar ook voor zichzelf. Ook de verschil

lende fasen in een stervensproces werden keer op keer gespeeld, van de eerste 

depressie tot de uiteindelijke overgave aan de dood. Totdat ze invoelbaar waren." 

Voordat er na deze periode van improviseren voor de eerste keer voor publiek kon 

worden opgetreden, moest er flink worden geschrapt in het aantal scènes dat was 

ontstaan. In feite ging het net als bij Toestanden, waarbij voor de eerste werkvoor

stelling geselecteerd moest worden uit drie uur improvisaties. 

Het stuk waarmee de eerste groep zich presenteerde heette Als de dood, dat van de 

andere groep Je moet er mee leven.'° 

'In het leven worden twee zaken door alle mensen absoluut gedeeld. Dat zijn ge

boorte en dood. Toch wordt er over eindigheid van leven zelden openlijk gespro

ken; laatste rustplaatsen, rouwkamers, alles wat er aan herinnert wordt steeds meer 

uit het gezicht naar de rand van de stad verplaatst en veel mensen worden zonder 

noodzaak uit hun vertrouwde omgeving gehaald om in een ziekenhuis te sterven 

met mensen om zich heen die vaak ook "als de dood" zijn. Soms wordt de kracht 

gevonden om gevoelens en angsten te delen en wordt sterven bespreekbaar; dan 



Al< de dood (1977) 
Shireen Strooker, Yolande 
Bertsch, Ivan Wolffers, Cas 
Enklaar, Hans Man in 't Veld, 
Gerard Thoolen en Olga 
Zuiderhock 
Foto: Catrien Ari~ns 

Als de doo<f (1977) 
Gerard Thoolen en Hans Man 
in 't Veld 
Foto: Catrien Ariëns 

' 

blijkt het vaak toch nog mogelijk een manier t e vinden om ermee te leven."' 

In Als de dood wordt de toeschouwer eerst geconf ronteerd met een aantal losse scè

nes waarin mensen te maken kr ijgen met· de naderende dood'. In een van de scènes 

komt een vrouw (Shireen Strooker) bij de dokter (Hans Man in 't Veld), een jongeman 

met wie ze ook bevriend is. De dokter staat voor de zware opgave haar te vertellen 

dat ze ongeneeslijk ziek is, maar dat voornemen verzandt in een klungelig gesprek vol 

indirecte aanwijzingen en metaforen. Zo stelt hij voor samen naar de röntgenfoto's te 

kij ken, die· gelukkig heel goed gelukt zijn' . Hij wijst enkele bekende organen aan, de 

maag, de darmen en vervolgens omcirkelt hij vaag een plek waarover hij slechts zegt: 

'Dit zien we eigenlijk niet zo graag.' Concreter wordt zijn uitleg over haar toestand 

niet en de vrouw geeft zelf ook aan hiermee voldoende geïnformeerd te zijn. Als ze 

ra s 

even later thuiskomt en haar man wil 

weten hoe het bij de dokter ging, levert 

dit een nóg meer omhulde versie van de 

diagnose op. 

Vervolgens komt het verloop van een 

sterfproces aan de orde: het pijnlijke 

wachten van patiënten die niet weten hoe

veel tijd ze nog hebben, artsen die om de 

hete brij heen draaien en familieleden die 

de confrontatie niet echt aandurven. 

Gerard Thoolen speelt een verpleger die 

het moeilijk heef t met de zieke jongen die 

bij hem op zaal ligt omdat de jongen 'tel

kens van die moeilijke vragen stelt waarop 

hij geen antwoorden heeft'. De meer ge

routineerde collega met wie hij daarover 

praat, antwoordt hierop nuchter· dat·ie 

dan gewoon moet zeggen dat de jongen 

het morgen allemaal maar aan dokter 

Hagemans moet vragen'. 

Tenslotte kwam in Als de dood het sterven 

zelf aan de orde. In een van de laatste scè

nes, fabuleus gespeeld door Gerard Thoo· 

lenen Hans Man in 't Veld, blaast een 

oude man in een innige omhelzing met zijn 

kleinzoon zijn laatste adem uit. Dat ont

roerende moment vindt plaats terwijl de 

rest van de familie, die liever de andere 

kant op kijkt en over andere onderwerpen 

praat, even op de gang staat. Een andere 

scène draait om een moeder, die haar 

dochter heeft verloren en die de begrafe- 122 
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Als de dood(1977) 
Shireen Strooker en Olga 
Zuiderhock 

nis moet rege len. Ze wil ballon-

nen en stroopwafels en geen 

zwarte volgauto's en moet (dus) 

·~~ 
een enorm gevecht leveren 

tegen de heersende normen en 

waarden met betrekking tot de 

dood. 

Het verschil tussen 'hoe het 

meestal gaat' en 'hoe het ook 

zou kunnen ' werd heel expliciet 

benadrukt in een scène waarin 

twee keer achter elkaar het-

zelfde slecht-nieuws-gesprek 

tussen arts en patiënt werd 

gespeeld. Het ging om een 

gesprek tussen een arts en een 

vrouw die kanker heeft, maar 

die dat zelf nog niet weet. Eerst 

vermijdt de arts de waarheid en 

kondigt hij aan haar voor onder-

zoek in het ziekenhuis te willen 

houden. De tweede keer doet de arts, die er zichtbaar moeite mee heeft, zijn uiterste 

best om eerlijk tegen de vrouw te zijn en zichzelf ook kwetsbaar op te stellen." Het 

gespeelde contrast tussen de twee scènes mag misschien moralistisch of ongenuan

ceerd worden genoemd, het realiseerde wel een zeer grote betrokkenheid bij het 

publ iek, dat op deze manier gedwongen werd zelf over deze dilemma's na te denken 

en te oordelen. Hoe zou ik het vertellen als ik de arts was? Hoe zou ik ermee willen 

omgaan als ik de patiënt of een familielid was? Joop ADMIRAAL vertelde over zijn 

ervaringen met zijn vader: Ik heb hem gezegd dat hij kanker had en doodging. Piet 

zei: Vader wil het helemaal niet horen. Maar ik vond het vreselijk .•. er kwamen men

sen die zeiden, Admiraal, het gaat goed, je knapt weer helemaal op. Toen kon ik zeg

gen: vader weet dat hij doodgaat. Dan werden ze heel stil, maar het was beter, daar

na werd er tenminste iets zinnigs gezegd." 

Ook Als de dood werd gekenmerkt door een losse structuur; er was opnieuw geen 

sprake van een doorlopend, afgerond verhaal. Recensent Hans van den Bergh schreef 

hierover: 'Natuurlijk is deze werkwijze niet altijd winst. Soms snak je als beroepstoe

schouwer wel eens naar een echt goed geschreven dialoog en een sterker afgerond 

tafereel. Maar het is ook niet in de eerste plaats verfijnde toneelkunst die Het Werk

teater nastreeft: het doel is veeleer een hecht contact met het publiek en een zinvolle 

overdracht van ideeën. En daarin slaagt men ook in deze productie weer wonder· 

wel.''" 

~ 
~ 
~ 
~ ..... 



JE MOET 
ER NEE 

LEYEll 

'Een mens sterft, daar is geen twijfel aan. Het is de enige echte zekerheid die een 

mens over de toekomst heeft. Niemand ontkomt er aan. Maar hoewel uitsluitend de 

dood het leven bevestigt, is ze taboe. Eerder een straf dan een vervulling. Ontkend 

en verzwegen is ze toch aanwezig: je moet er mee leven. 

Van dit conflict en dit spelen met de dood proberen we een indruk te geven. In het 

beeld dat we geven proberen we niet volledig te zijn. Het is even beperkt als het 

leven zelf. Het is gebaseerd op eigen ervaringen, recente publicaties en informatie 

die we bij het spelen in ziekenhuizen opdeden.'" 

Je moet er mee leven speelt zich af in een ziekenzaal waar drie patiënten liggen die 

kanker hebben en door de artsen zijn opgegeven. Iedere patiënt reageert anders op 

het feit dat de dood nadert . De een ontkent, de ander aanvaardt en een derde maakt 

een ontwikkeling door van ontkenning naar aanvaarding. Er is een arts die de vrouw 

van een patiënt niet durft aan te kijken wanneer hij haar vertelt dat haar man sterven

de is. Er is een patiënt die, als het tot hem doordringt dat hij gaat sterven, zijn woede 

afreageert op zijn vrouw. Een andere patiënt is ronduit gelukkig als de zaalarts hem 

toestemming geeft om een weekend naar huis te gaan. 

In Je moet er mee leven werd ook aandacht besteed aan het gedrag van verplegend 

personeel. Er is een kordate zuster die haar werk koel en nuchter afhandelt en er is 

een jonge verpleger die onzeker is in het contact met patiënten omdat hij niet weet 

wat hij wel en niet met hen mag bespreken." Ook tussen de patiënten onderling ont

staan relaties. Ze delen elkaars lot en maken op het ziekenzaaltje de hevigste stem

mingswisselingen met elkaar door. 

Bijvoorbeeld Helmert en Frank. Een man wordt opgenomen in het ziekenhuis om een 

aantal onderzoeken te ondergaan. De arts die hem behandelt blijft erg vaag over de 

diagnose en op iedere test en iedere prik volgt weer een nieuwe. Het leven van de 

48-jarige tuinder verplaatst zich langzaam maar zeker van de kassen naar de kleine 

ziekenhuiskamer waaruit geen ontsnappen meer mogelijk lijkt. Daar wordt het leven 

bepaald door artsen, verplegers, mede-patiënten en zenuwachtige bezoekers. Tussen 

hem en Frank, de jongen met wie hij de kamer deelt, ontstaat een hechte band. 

Ondanks hun verschil in leeftijd begrijpen ze elkaars gevoelens van machteloosheid 

en onzekerheid als geen ander. Samen verwonderen zij zich erover hoe het ziek- zijn 

hun leven in de greep houdt. 

Het leven buiten de ziekenhuismuren gaat ondertussen gewoon door. Als de zoon van 

Helmert gaat trouwen, ontsnapt hij, het advies van de dokter negerend, uit het zie

kenhuis.'s Avonds laat komt hij enigszins aangeschoten in het ziekenhuis terug ... 

Frank Hoe is het gegaan met de trouwerij? 

De Waal Fantastisch, wat een dag! 

Hij komt overeind. 
Ik heb nog iets ... of wil je slapen? 

Frank Nee, ik wil alles horen. 

De Waal Ik dacht ... als ik terugkom gaan we een feestje bouwen. 124 



125 

Je moer er meeleven (1976) 
Helmert Woudenberg en 
Frank Groothof 
Foto: Carrien Arifns 

Hij komt uit bed, raapt het plastic tasje op, haalt een fles en glazen eruit. 
Frank Wijn 

De Waal Chateau-Neut 1972. 
De Waal schenkt voor Frank een glas in. Frank drinkt het haastig op. De Waal schenkt voor 

zichzelf een glas in. 

De Waal Proost 

Heb je het al op? Het is geen limonade! 
Hij schenkt Frank weer fn. 

Frank 

De Waal 

Gauw, voorde zuster komt. 

Kan ons wat schelen, we maken hem soldaat. Wacht. 

Hij haalt een kaars met houder uit de tas. 

Het was zo'n rustieke tent. Ik dacht gezelligheid, dat doet het hier ook. 
Frank Heeft u die gepikt? 

De Waal We steken hem aan. 

Hij haalt een doosje lucifers uit zijn zak. Tegelijk rollen er zo'n twee dozijn theelepeltjes 

uit. Ze vallen op de grond. De Waal begint te lachen. 

De Waal Die heb ik ook gesnaaid. Ik stond op die receptie en ik dacht, ik haal het 
niet, ik ga onderuit. Ik moet wat doen dacht ik. 

Hij doet weer een greep in de plastic tas. 



De Waal We gaan het hier eens opsieren. 

Hij haalt een plastic bloemstukje tevoorschijn. 

De Waal Ideaal, altijd vers! 

Hij haalt een rubber stop van een wastafel tevoorschijn, met kettinkje. 

De Waal Ik ben wel tien keer naar de wc geweest. 

Hij haalt een dameshoedje tevoorschijn. 

De Waal Die is van tante Mia. 

Frank zet het hoedje op. Ze schateren het uit. De Waal doet weer een greep in de tas en 

haalt er twee feestneuzen uit. Ze zetten allebei een feestneus op. 

De Waal Toen die tevoorschijn kwamen wist ik, het begint laat te worden. 

Ze schateren het uit. Plotseling slaat bij Frank het lachen om in huilen. Hij verbergt zijn 

hoofd in het kussen. Zijn feestneus rukt hij af. De Waal loopt naar Frank toe, slaat een arm 

om hem heen. 

Frank Dit had ik vanmiddag wel kunnen gebruiken. 

De Waal Het is tegengevallen. 

Frank Meneer De Waal, ik geloof dat ik dood ga. 

De Waal Dat is ook zo. We gaan alletwee dood jongen. Ik ben 45 enjij bent 23 maar 

we zijn even oud. Ja, het is goed datje het zelf zegt. 

Hij dekt Frank toe en gaat dan in z'n eigen bed liggen. Stilte. Ze kijken allebei naar het pla

fond. 

Frank Meneer De Waal, wat zal ik doen. Zal ik naar Oostenrijk gaan of naar Italië. 

De Waal kijkt naar Frank. Dan kijkt hij weer naar het plafond. 

De Waal Naar Italië, daar is het warmer. Italië is zo gek nog niet. 

Frank Ja, we gaan naar Italië. 

De indruk die deze scènes op de toeschouwers maakten was groot, zo groot zelfs dat 

in de zaal een wat geladen sfeer kon ontstaan. Ongeneeslijk ziek zijn en sterven wa

ren geen makkelijke onderwerpen. Hans van den Bergh hierover, naar aanleiding van 

Als de dood: 'Onder de meeste scènes was er een zeldzame concentratie van aandacht 

en meeleven, alleen soms onderbroken door gesnuif of geschuifel van ontroering, die 

natuurlijk ten dele zijn oorzaak vond in de beklemmende aard van het onderwerp. 

Toch was het merkwaardigste van de avond dat er niet alleen gemikt werd op het 

makkelijke medelijden met noodlottige situaties. Wonderlijk genoeg werd er ook 

heel wat afgelachen als bijval om de herkenning van ons aller onmondigheid als de 

dood ter sprake komt.'" 

Hoe de voorstelling menigeen naarde strot greep was ook te lezen in de Tubantia van 

1 februari 1 g]B: 'Tonggeklak, nerveus tikken tegen de leuning van de voorbuurman, 

gegiechel, zenuwachtig gehik, onbeheerste lachsalvo's om dingen die op zichzelf niet 

eens grappig zijn: het waren even zoveel uitingen van emoties, die hoog opliepen bij 

de voorstelling Je moet er mee leven van het Werkteater, gisteravond in het Theater 

aan de Markt Concordia in Enschede.'" 

Ook in Meppel bracht Je moet er mee leven een beklemmende sfeer in de zaal teweeg. 

Onder de kop: 'Werkteater brengt dood tot leven· merkte de recensent van de plaat- 126 
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selijke courant op, dat Het Werkteater ook had laten zien hoe de taboes rond de 

dood zijn vervlochten met de taboes van het leven, zoals het aanraken van een onbe· 

kende of huilen in het theater: 'Het is jammer dat het geen gewoonte meer is om in 

het theater je tranen de vrije loop te laten. Tijdens de voorstelling was diverse malen 

de ontroering in de zaal te merken. Huilen waar vreemden bij zijn doen we nu een

maal niet, daar schamen wij ons voor. Daar begint het al. Als wij niet eens kleine emo

ties kunnen uiten, wat moeten we dan beginnen met de grote?'" 

De voorstellingen leverden echter niet alleen puur emotionele ervaringen op. Als de 

voorstelling voor een doelgroep werd gespeeld, bijvoorbeeld voor artsen, verplegers 

of patiënten, was er na afloop meestal een uitvoerig nagesprek over de thematiek van 

de voorstelling, over de eigen ervaringen van het publiek en over het uit de weg rui· 

men van taboes. Het stuk bood in dat opzicht ook hele concrete alternatieven. Na 

afloop van voorstellingen voor regulier theaterpubliek kreeg die kritische reflectie op 

de thematiek vaak minder ruimte. Het nagesprek ging dan heel gauw vooral over het 

spel en over de vorm van de voorstelling, vaak uitmondend in een niet aflatende 

stroom complimenten. '00 

JOOP ADMIRAAL In het begin dacht ik vlak na de ervaring met mijn vader: we moeten 

het allemaal thuis doen, mensen moeten thuis sterven. Ziekenhuizen zijn daar niet 

geschikt voor. Thuis kunnen er mensen zijn die geestelijk en emotioneel plaats voor je 

hebben, die je niet verwaarlozen. Ik dacht: daar moeten we de mensen op wijzen. 

later heb ik leren inzien dat het ziekenhuis ook een goede plaats kan zijn, dat er in 

ziekenhuizen ontzettend goeie mensen zijn, dat pijnbestrijding belangrijk is. Ik heb 

ook begrepen dat je geen regels kunt opstellen of standpunten bepalen. Dat je niet 

kunt zeggen: zo en zo zou het precies moeten, dan gaat het allemaal beter. Het is 

altijd anders. Maar ik geloof wel dat menselijke benadering, menselijke zorgzaam· 

heid en menselijke emoties kunnen helpen de taboes en de gangbare, vaak botte 

systemen te doorbreken.'" 

Als de dood en Je moet ermee leven waren allebei avondvullende programma's, die dus 

onafhankelijk van elkaar werden opgevoerd. Het aantal aanvragen dat op het Katten

gat binnenkwam, was overweldigend groot. In juni ig77 kondigde de groep in de 

nieuwsbrief aan dat geprobeerd zou worden om de stervensprogramma's, zoals ze 

vaak kort werden genoemd, aan zoveel mogelijk geïnteresseerden te tonen. Daartoe 

zou het aantal voorstellingen van succesvolle, oudere producties die nog steeds op 

het repertoire stonden (onder andere Avondrood, Goedemorgen meneer!) tot een 

minimum worden beperkt. In dezelfde nieuwsbrief kondigde Het Werkteater ook aan 

dat er plannen bestonden om een aantal videobanden te maken voor ziekenhuizen en 

opleidingen, zodat zij die niet de kans hadden gekregen om Als de dood en Je moet er 

mee leven 'live' te zien, daar alsnog de gelegenheid toe zouden krijgen. 

De stervensprogramma's werden na de eerste werkavonden in december 1 g16 tot in 

april 1g7g inderdaad zeer vaak gespeeld. Je moet er mee leven werd uiteindelijk 113 

keer gespeeld, en Als de dood 105 keer. Buitenlandse belangstelling zorgde boven

dien voor een internationaal staartje; Wie der Tod werd (in het Duits) vier keer 



CAMPING 

gespeeld in Hamburg en met de Engelstalige versies Scaredto death en You've got to 
live with it participeerde Het Werkteater in september 1 g1g in een internationaal 

theaterfestival (Bitef) in Belgrado en Zagreb. Ook daar waren de voorstellingen een 

groot succes. Een criticus van het dagblad Politika, Muharem Pervic, maakte een ver

gelijking tussen Het Werkteater en het Squat Theatre, een Hongaars-Amerikaans 

toneelcollectief dat vóór hen optrad. Beide jonge toneelgroepen waren als collectief 

op zoek naar een oorspronkelijke theatervorm, maar de uitwerking was een geheel 

andere: 'Terwijl Squat wil shockeren, provoceren, opwekken en activeren, 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 mens die nergens uitzonderlijk of 

bijzonder is. [ •.. ] Squat gebruikt allerlei gecombineerde media, zoals televisie, het 

vermengt leven en kunst. [ ... ]Bij Squat is de acteur het minst belangrijk, het Werk

teater durft juist alle toneelhulpmiddelen overboord te zetten en stelt de acteur cen

traal, de mens die vertelt en functioneert in situaties die sterker zijn dan hij.[ ... ] Ver

zadigd en vermoeid, zoals we zijn vandaag de dag, steeds minder in staat tot "bele

ven", slaan film en theater ons nu om de oren met steeds zwaardere en gecompliceer

dere wapens, en toch, zelden worden we erdoor geraakt. Het Werkteater herstelt ons 

vermogen om te " beleven". Het richt zich tot ons met de natuurlijk stem die we eens 

in staat waren te verstaan, maar die we, vermoeid door alle veranderingen en nieu

wigheden, zijn vergeten. Weliswaar herkennen we die stem ook nu nog: als we tegen 

de muur gedrukt staan en als de schone schijn verdwijnt. 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 sympathie met die mensen, 

ook met hen die niet altijd gelijk hebben, steeds groter.' De spelers keerden terug 

van het Bitef Festival met de eerste prijs. '0 ' 

Van het vastleggen van beide stervensprojecten op video is nooit iets terechtgeko

men. In plaats daarvan voegde Het Werkteater scènes en ideeën uit beide voorstellin

gen samen. Dat werden de ingrediënten voor het scenario van de film Opname, die 

eind 1 g7g in première zou gaan.'°' 

De succesvolle samenwerking met regisseur Thijs Chanowski in september 1g75, 

resulterend in de film Toestanden, had het verlangen naar een vervolg doen ontstaan. 

Dat verlangen werd nog eens aangewakkerd door de groeiende ervaring bij verschil

lende groepsleden die zich ook buiten het Werkteater om aan film hadden gewaagd. 

De gedachte ging uit naar een bioscoopfilm voor een groot publiek die in de zomer 

van 1 g17 zou worden opgenomen."' 

De nieuwe film zou niet zoals de vorige keer op een bestaande voorstelling gebaseerd 

zijn, en omdat men ook niet met een dichtgetimmerd draaiboek aan de slag wilde, 

werd besloten om zoveel mogelijk dezelfde, improviserende werkwijze te hanteren 

als bij de toneelprojecten. Na groepsgesprekken en enkele improvisaties, die bij 

wijze van voorproefje op video werden vastgelegd, kon een voorlopig scenario 128 
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Camping (zomer 1977) 
Ove(zicht van de set 
Foto: Charles van Gelder 

geschreven worden, dat als uitgangspunt zou dienen voor de rest van het project. 

Alle medewerkers werden ingedeeld in commissies die ieder de verantwoordelijkheid 

hadden voor één aspect van de onderneming. Zo was er een commissie scenario, een 

commissie locatie en een commissie productie. Behalve uit leden van Het Werkteater 

bestonden deze commissies uit professionele filmmakers en technici, die van buiten

af waren aangetrokken. De coördinatie van het geheel lag in handen van Thijs Cha

nowski. ic~ 

De opnamen vonden plaats in een afgelegen natuurgebied in Uddel waar een wei

land, een bos en een klein meertje voorhanden waren. Met behulp van caravans en 

tenten werd op deze locatie camping Zeil meer ingericht. Deze camping had een dub

bele functie: hij diende als filmlocatie én als verblijf voor alle medewerkenden met 

hun gezinnen. Het was de bedoeling dat iedereen steeds beschikbaar was en (dus) op 

de locatie kampeerde."' 

Het werken aan de film op deze zelfgemaakte camping in Uddel verliep alles behalve 

gladjes. De opnamen begonnen al toen het scenario nog niet klaa r was waardoor de 



taak van de scenariocommissie te ingewikkeld en te zwaar werd. De commissie moest 

zowel oog houden op de ontwikkeling van alle afzonderlijke scènes als op de totale 

verhaallijn die op dat moment nog niet veel meer behelsde dan een reeks scènetitels, 

zoals 'De estafette', 'De dag van paniek en zoeken' en 'De feestavond'. "' Veel scènes 

werden uiteindelijk al improviserend vastgelegd en het viel niet mee om ze allemaal 

aan elkaar te rijgen. iedereen bemoeide zich bovendien met het werk van iedereen, 

of het nu om cameravoering ging of om regie, wat een nogal onwerkbare situatie 

opleverde.'"' 

Voor buitenstaanders moet het soms een crime geweest zijn om met Het Werkteater 

samen te werken. Een zekere dienstbaarheid aan het collectief en zijn specifieke 

manier van werken en organiseren was vereist, en niet iedere camera- of geluidsman 

wilde zich daar altijd zomaar bij neerleggen ... RENSE ROYAARDS Je moet maar iemand 

vinden die affiniteit heeft met onze werkwijze, die dat aankan. Want het is natuurlijk 

een ontzettend eigenwijze club mensen die je op je dak krijgt. En met Thijs bij Toe

standen ging dat heel goed, omdat dat inderdaad toch een project was dat min of 

meer af was en waarin we met minder onzekerheid reageerden en er niet zulke rare 

emotionele uitbarstingen kwamen zoals bij Camping.," 

Camping ging over het wel en wee op een camping: verschillende echtparen die -

slechts door dunne wandjes van elkaar gescheiden - geconfronteerd worden met 

zichzelf en met elkaar. In de belangrijkste verhaallijn staat het echtpaar (Rense 

Royaards en Shireen Strooker) centraal dat samen met dochterlief de camping runt. 

De tienerdochter (gespeeld door Devika Strooker) is het werk op de camping méér 

dan zat en snakt naar vrijheid. Zodra er een stoere, stadse jongen op een motor de 

camping oprijdt (Frank Groothof) is de dochter er dan ook onmiddellijk vandoor. Dat 

mondt uit in een hilarische scène waarin iedereen naar haar op zoek is, met als hoog

tepunt de shots van de vader die in zijn elektrische rolstoel de motorrijdende gelief

de van zijn dochter achtervolgt. 

Maar wat vooral veel mensen zich van Camping zullen herinneren is de openingsscène 

waarin een stel (gespeeld door Peter Faber en Olga Zuiderhoek) met auto plus gigan

tische caravan de camping op komt rijden. Het katten over en weer(' Jij zou toch het 

gas uit doen?!'), de vrouw die zich bemoeit met de rijstijl van haar man, de nerveuze 

stemming tussen twee vakantiegangers is ook nu nog zeer herkenbaar. Even later als 

de caravan ingeparkeerd moet worden, de andere kampeerders nieuwsgierig toekij

ken en de vrouw maar door blijft draven, kan de man zich niet meer beheersen: 

'Vakantie, vakantie, VAKANTIE!!!!!· schreeuwt hij haar krampachtig ingehouden toe 

(niet de héle camping hoeft tenslotte te horen dat hun 'vakantiegevoel' nog even op 

zich laat wachten). 

Bij Camping werden door Chanowski dezelfde technieken toegepast als bij Toestan

den. Iedere scène werd door drie of vier camera's simultaan opgenomen en de acteurs 

droegen zelf een recordertje bij zich dat het eigen geluid registreerde en waaruit 

later een mix werd gemaakt, een techniek die nog betrekkelijk onbekend was in die 

tijd. Na veertien lange opnamedagen waren alle campingrituelen op 35 millimeter 130 
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Camping (zomer 1977) 

Cas Enklaar en Joop Admiraal 
Foto: Charles van Gcldcr 

Camping (film. 1978) 
Herman Vinck en Peter Faber 
met Martijn Vinck in tijn 
armen 

Foto: Koöperatieve vereni9in9 
Het Werkteater 

vastgelegd. Chanowski had daarna nog een jaar 

nodig voor de montage. Camping zou uiteindelijk op 

17 augustus 1978 in première gaan. Het was toen 

voor de betrokkenen geen verrassing meer dat de 

fi lm niet was geworden wat iedereen ervan gehoopt 

en verwacht had. Ook de filmcritici legden genade

loos de zwakke kanten van de film bloot. Een uitge

kiend scenario en een strakke hand van regisseren 

hadden aan Camping ontbroken. Wat resteerde was 

een 'gefilmde workshop met als onderwerp: Hoe 

gedraagt een Nederlander zich als kampeerder?'. "' 

' Ditmaal géén levensondervindelijk gegroeid theater 

dat de camera en de microfoon maar hadden te 

registreren binnen een visueel gerichte context. Er 

was slechts een nogal armetierig uitgezette plot van 

menselijke aanwezigheid, die door de improviseren

de acteurs en actrices nauwelijks kon worden inge

vuld,' schreef Bertina in de Volkskrant."' En Hans Bee

rekamp in NRcHandelsblad: 'Van een film in de gebrui

kelijke betekenis van het woord, dat wil zeggen een 

project met een samenhangende visie, een verhaal

structuur of op zijn minst een centrale positie, is 

eigenlijk geen sprake. Wie een beetje op de hoogte is 

van het werk van Het Werkteater wordt door Cam

ping des te meer teleurgesteld; het laatste wat men 

van deze groep zou verwachten is dat er maar wat 

aangerommeld wordt.'"' De forse kritiek van de criti

ci neemt echter niet weg, dat de film later bij televi

siekijkers zeer populair zou worden (en dat ook nog 

steeds is). 

Thijs Chanowski verklaarde achteraf dat hij eigenlijk 

nog een half jaar aan de montage had willen door-

werken. Het Werkteater was van mening dat de film 

in feite liet zien hoe ver het gezelschap op dat moment was met het maken van 

films. '" Een film maken als op zichzelf staand project, dus zonder een bestaande en 

beproefde toneelvoorstelling als basis, was een te zware opgave gebleken. Het 

Werkteater was wellicht té veel een toneelgroep, die een directe en kritische toet· 

sing aan publiek nodig had om een project al improviserend tot iets evenwichtigs en 

goeds te laten uitgroeien. Het succes van Opname in 1g79 zou dat bewijzen. 



AFSCHEID 
YAll PETER 

Per 1 september 1g77 verliet Peter Faber Het Werkteater. De belangrij kste reden 
voor zij n vertrek was zijn filmambitie. Tot dat moment had hij zijn filmrollen (onder 
andere in Keetje Tippel en Rooie Sien) en zijn deelname aan Het Werkteater nog kun
nen combineren, zij het met zeer veel moeite soms. Zolang de groep achter het pro
ject kon staan en er nog rekening mee kon houden in de planning, werd in principe 
niemand tegengehouden om (zo nu en dan) een aangeboden filmrol te accepteren. 
Pas toen Peter voor Max Havelaar in i 975 enkele maanden naar Indonesië moest, de 
opnames langer duurden en bepaalde activiteiten van Het Werkteater dus in het 
gedrang kwamen, werd men op het Kattengat een beetje ongeduldig. Omdat alle 
dagelijkse, organisatorische zaken gewoon doorliepen, betekende de afwezigheid 
van een groepslid een extra belasting voor de achterblijvers en dat ging op den duur 
ergernis opwekken. Samen met de alsmaar toenemende belangstelling van Neder
landse filmregisseurs voor Faber, maakte dat een keuze voor film of theater uiteinde
lijk onontkoombaar. 
PETER FABER Ik zelf deed film in het weekeinde, of als ik vrij was. Het extra geld ging 
in de pot van Het Werkteater, want je had immers gewoon salaris. Maar ja, het zette 
door, hè! Het ging zoals het moest gaan, al bracht het veel beroering, pijn en ellende 
met zich mee. En het avontuur was er ook een beetje uit. De grote rol in Max Havelaar 

heb ik nog in de vakantie kunnen doen, maar op een gegeven moment heb ik gezegd: 
ik ga twee jaar weg, want ik vind dat andere werk zo leuk, en daarna zien we wel. Mij 
is niets kwalijk genomen, denk ik, al gaf het wel een scheuring, alsof je je uitje fami· 
lie losmaakte. Maar ster· allures ... nee, zo moetje dat niet zien.'" 
Peter Faber is na zijn vertrek in i g17 nooit meer 'vast' teruggekeerd, maar werkte 
wel verschillende keren mee aan korte acts van Het Werkteater, stimuleerde en 
speelde de voorstelling Welterusten in de zomers van 1 g1g en 1g80 en maakte de 
solovoorstelling Wonderen tijdens de zomertournee van 1982. 
HELMERT WOUDENBERG over wat het vertrek van Peter Faber in de groep teweeg

bracht: Zijn weggaan verzwakte de mannelijke lijn. Met twaalf uiteenlopende indivi
duen is het altijd een strijdmodel. Zolang dat gevecht loyaal gevoerd wordt, heeft 
het zijn rendement. Je had een fantastische balans tussen de mannen, de vrouwen en 
de homo's. De eerste twee zaten elkaar in de haren en daar zaten die jongens tussen· 
in als een soort scheidsrechters. Na Peters vertrek was de strijd eruit. De mannen 
keken naar de dames en wachtten af wat die gingen doen en van de weeromstuit 
raakten de dames met elkaar in de clinch." ' 
Joop ADMIRAAL De vrouwen waren de baas, maar Peter was heel belangrijk en die 
heeft ons, denk ik, het meeste geïnspireerd. Hij kon heel goed improviseren, durfde 
met niks op te gaan en dacht 'het komt wel'. Ik had daar in het begin heel veel moeite 
mee, ik bedacht toch vooraf een zin waarmee ik op zou gaan, maar dat was niet goed. 
Peter heeft mij heel erg geholpen om op te durven, en gewoon 'leeg' af te wachten 
watje van iemand krijgt. Peter kwam uit de mime en kon heel goed met zijn lichaam 
iets vertellen, terwijl ik in het toneel meer gewend was dat met taal te doen. Terug
kijkend is Peter voor mij eigenlijk Het Werkteater, hoe hij durfde te zijn, niet een 
hoofd dat opkwam.'" 132 
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Polaroidfoto van de groep in 
de periode van de voorstel · 
ling Een z~·1oele zomeravond 
(april 1978) 
Shireen Strooker. Hans Man 
in 't Veld, Yolande Bertsch, 
Helmcrt Woudenberg, 
Gerard Thoolen, Marja Kok, 
Frank Groothof. Cas Enklaar, 
Oaria Mohr, Joop Admiraal en 
Herman Vinck 
Foto: Tom Klinkowstein 

De eerste zeven jaar van Het Werkteater werden gekenmerkt door een vrijwel onop

houdelijke stroom voorstellingen die meestal op basis van improvisaties uit het niets 

werden gecreëerd. Het mag bijna miraculeus worden genoemd dat de groep erin 

slaagde om op zoveel verschillende fronten tegelijk de ballen hoog in de lucht te hou

den: optredens voor doelgroepen door het hele land, optredens voor een regulier 

t heaterpubliek op het Kattengat, ad-hoc-optredens bij acties en manifestaties, 

optredens voor kinderen en, tijdens lange zomertournees, optredens in de tent waar· 

bij de spelers zich weer van een heel andere kant lieten zien. Aan die wonderlijk 

draaiende succesmachine vielen ook in de eerste helft van het seizoen i 977-1978 nog 

geen haperingen te bespeuren. De nieuwe voorstell ingen, Als de dood en Je moet er 

mee leven, waren, als gezegd, voltreffers die in een paar maanden t ijd vele honderden 

toeschouwers diep raakten. 

Ondanks dat werd er dit seizoen geleidelijk aan een verandering merkbaar binnen 

Het Werkteater. Man in 't Veld typeerde deze langzame verschuiving later in een 

interview met de opmerking: 'Waarom moet het altijd over de problemen van ande

ren gaan, laten we het maar eens echt over onszelf hebben.'' De beker van het enga

gement leek zo langzaamaan leeggedronken en de acteurs kregen behoefte aan een 

nieuwe uitdaging. Er werden nieuwe inspiratiebronnen gezocht, die in eerste instan

tie gevonden leken te worden in zelfonderzoek. De sociale betrokkenheid die tot dan 

toe een belangrijk kenmerk van de voorstellingen was geweest, zou in de komende 

periode geleidelijk p laats gaan maken voor de identiteit van de acteur zelf. 

Daarnaast bleek ook bestaand toneelrepertoire 

steeds vaker de basis van een Werkteater- voor

stell ing te kunnen zijn. Onder andere Who's 

afraid of Virginia Woolf (Albee), Oom Wanja (Tsje

chov) en De huisbewaarder(Pinter) werden in vrij 

korte tijd aan een Werkteater-interpretatie 

onderworpen. 

De meeste projecten behielden ondanks hun 

nieuwe oorsprong de losse uiterlijke vorm -

alledaagse kostuums, nauwelijks decor- en de 

herkenbare, ingeleefde speelstijl die men van 

Het Werkteater gewend was. Maar het zou niet 

lang duren of ook die vertrouwde kenmerken 

zouden in sommige voorstellingen ernstig her

overwogen worden. 

Een logisch gevolg van de eerstgenoemde ver

andering - van engagement naar zelfonderzoek 

- was dat er steeds minder door de hele groep 

werd samengewerkt omdat de groepsleden lie

ver alleen of met één, hooguit twee anderen 

een voorstelling maakten. Het solide ensemble 134 
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Een ver9aderin9 met Shireen 
Strooker, Ivan Wolffers en Cas 
Enklaarin het Kattengat (2 of 

3 november 1977) 
Foto: Gerard Thoolen 

Rijen v1achtenden voor kaartjes 
in maart 1982 
Foto: Maria van der Woude 

1 

dat Het Werkteater in al die jaren geworden was, was 

alleen t ijdens de zomervoorstellingen, waar tot i982 nog 

iedereen aan meedeed, in actie te zien. 

Het veranderend perspectief had op den duur ook conse

quenties voor de aard van het publiek. Want juist de toe

schouwers hadden bij de totstandkoming van Werkteater

voorstellingen vaak een sleutelrol gespeeld. Zij moesten 

aan de acteurs vertellen in hoeverre de gespeelde werke

lijkheid overeenkwam met hun dagelijks leven. Maar nu 

het er niet meer om ging iets te maken waar een doelgroep 

zich mee kon identifice ren, kwam aan die intensieve uit

wisseling met toeschouwers langzaam een eind. Het doel

groeppubliek maakte plaats voor een ' gewoon' theaterpubliek en de optredens in 

ziekenhuizen, gevangenissen en inrichtingen maakten plaats voor het spelen in kleine 

en middelgrote theaters in binnen· en ook regelmatig in buitenland. 

Het eigen Kattengat b leef onveranderd de basis van waaruit alles gemaakt, beproefd 

en verspreid werd. Optredens op het Kat tengat hadden vaak lange rijen voor de kassa 

tot gevolg. Veel mensen hadden het ervoor over om vanaf 's morgens vroeg in de rij 

te staan om een kaartje voor een optreden te bemachtigen. 

Terwijl Het Werkteater eind jaren zeventig zo naar nieuwe uit dagingen zocht, leek er 

elders even een adempauze te worden genomen. Na zeven intensieve jaren van veran

dering en groei stagneerde de opkomst van steeds maar nieuwe groepen, hoewel de 

bestaande gezelschappen nog steeds zorgden voor een recorda antal (zeer uiteenlo· 

pende) producties. 



DE MAR Ell 
SIEll SHOW 

De Maren Sien 5how (1978) 
Marja Kok en Shîreen Strooker 
Foto: Charlot Wissing 

Wat het repertoiretoneel betreft werden nog altijd het liefst klassiekers gespeeld. 

Shakespeare, lbsen, Tsjechov, Goldoni en Schiller hielden een stevige greep op het 

repertoire. Het grootschalige toneelbeeld werd daarbij steeds belangrijker- zo ver· 

raadden producties van het RO Theater, Globe, Het Publiekstheater en De Appel. En 

terwijl deze groepen visueel groots uitpakten en hiermee de toon zetten voor een 

stijl van ensceneren die tot op de dag van vandaag het Nederlands toneel sterk beïn

vloedt, prikkelden andere theatermakers vooral het gehoor van hun publiek. Bij 

toneelgroep Baal droegen enkele gezamenlijke producties van Lodewijk de Boer, 

Willem Breuker en Louis Andriessen in belangrijke mate bij aan het ontstaan van een 

nieuw genre: muziektheater. Ook in de voorstellingen van Het Werkteater zou mu

ziek steeds vaker een belangrijke rol gaan spelen.' 

In januari 1978 staken Marja en Shireen de koppen bij elkaar. Marja had enkele aante

keningen die ze Shireen graag wilde voorlezen. Al snel hadden ze samen het gevoel 

dat er in het uitgangspunt - de levensloop van twee vriendinnen van negen tot ne· 

gentig - een voorstelling zat. Een paar eerste ideeën werkten ze uit als concert dat 

ze aan de anderen lieten zien, en dat door technicus Henk Veltkamp met een spotje 

en een rood filter visueel werd ondersteund.' De reacties van de andere groepsleden 

stimuleerden hen om het concert meteen te bombarderen tot voorstelling: De Maren 

Sien Show, 'Twee kinderen worden meisje, vrouw, moeder, oma, langs een pad van 

liefde, zogenaamde liefde, bevalling, scheiding, troost en gedeelde eenzaamheid.' 

SHIREEN STROOKER Marja kwam 

met het idee om iets over onze 

levens te maken. onder andere 

over het onderwerp echtschei· 

den. Dat was in de periode dat 

Peter en ik net uit elkaar waren 

gegaan en ik daar erg door 

werd beziggehouden. De voor· 

stelling begon met dat ik uit 

school kom, Marja (de moeder) 

is net aan het strijken en de bel 

gaat. Ik doe open en 'pap' staat 

voor de deur om mij voor de 

eerste keer na de scheiding op 

te halen. Die middag krijg ik van 

hem een paar rolschaatsen en 

een verpleegsters-speel-setje 

waarmee ik helemaal euforisch 

extatisch gelukkig ben. De vol· 

gende scène ging over de spel· 

letjes die Mar als kind met haar 136 
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Portret van Shireen Strooker 
en Marja Kok zittend op de 
tafel in de periode van Or: Mar 
en Sien Shov1 
Foto: Stcye Raviez (Haagse 
Post 16 februari 1980) 

ZOtlER YAll 
1978 

vriendinnen deed, gevolgd door een scène waarin ik word 

voorgelezen door mijn broer. Hij liet mij heel sadistisch na 

iedere zin 'bedankt weledelgestrenge hooggeboren heer' 

zeggen enzovoort, dat had-ie uit zijn agenda. Die scène 

ging voor mij niet zozeer over een verstoorde relatie met 

mijn broer, meer over de gekte van het leven. Het was een 

situatie die we lieten zien, het waren eigenlijk rituelen.• 

Zo ontstond een hoogstpersoonlijke voorstelling waarin 

jeugdherinneringen, situaties uit het heden en fant asiescè· 

nes over de toekomst - twee oude, gerimpelde vrouwtjes 

die elkaar weer tegenkomen - waren verwerkt. Strooker en 

Kok speelden samen alle moeder-, kinder- en vriendin-rol

len. Daarnaast was er steeds één mannelijke gastrol, die 

onder meer gespeeld werd door Frank Groot hof , Joop 

Admiraal, Kees Prins, Marco Bakker en Ramses Shaffy. 

De Maren Sien Show was goed voor een lange reeks optredens in Nederland, tussen 

j anuari 1978 en april 1981, en daarnaast voor twee buitenlandse tournees: Mary and Syl 

was te zien in Londen (februari en maart 1978) en Maria e Laura in Florence (mei 1980). 

De Maren Sien Show (of: Maren Sien op Kattengat 10) was zo de eerst e voorstelling 

waarin het engagement p laatsmaakte voor de strikt persoonlijke ervaringen van de 

spelers zelf en markeert het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van Het 

Werkteater. Niet alleen de puur persoonlijke inhoud, ook de ongebruikelijke theatrale 

vorm van dit project - behalve t heaterlicht werden ook veel muziekfragment en 

gebruikt - betekende een breuk met de wintervoorstellingen van weleer waarin 

meestal weinig theatra le middelen werden gebru ikt. Voor Cas Enklaar en Joop Admi

raal betekende deze 'verrassing' van Marja en Shireen onmiddellijke inspirat ie voor 

een eigen 'show' ... Joop ADMIRAAL Bij Maren Sien hebben ze zich voor het eerst weer 

opgemaakt, leuke kleren aangetrokken en als geile meiden op het toneel gestaan. Het 

was echt een grote omslag! Cas en ik vonden dat zó leuk, dat we met dat idee ook 

samen een voorstelling hebben gemaakt.' 

In Cas en Joop, zoals deze voorstelling ging heten, stond het levensverhaal van twee 

homoseksue le vrienden centraal. De voorstell ing bleek een opstapje naar een groot 

project over homoseksualiteit, dat een seizoen later werd gemaakt, en waar ook Hans 

Man in 't Veld en (aanvankelijk) Gerard Thoolen aan mee zouden doen (Zus of zo). 

In de zomer van 1g78 werd een grotere tent in gebruik genomen, ditmaal met een 

capaciteit van 750 zitplaatsen. De Werkteater-stoet bleef hierdoor groeien: drie oude 

stadsbussen reden nu mee om iedereen met alle spullen te vervoeren. Deze nieuwe 

t ent vereiste bij het opzetten en afbreken veel mankracht, bovendien waren voor het 

begeleiden van de voorstellingen en voor het opvangen van nóg meer publiek 

inmiddels twaalf extra mensen nodig. 



EEll 
ZWOELE 
ZOMER· 
AYOllD 

De tournee begon op 17 mei in 

Enschede en voerde vervolgens langs 

IJmuiden, Haarlem, Den Haag, 

Utrecht, Tilburg, Arnhem, Rotter

dam, Leiden, Eindhoven, Delft, Gro

ningen, Nijmegen om te eindigen in 

Amsterdam. Het middagprogramma 

bestond uit Gabbers, een voorstel

ling voor kinderen vanaf vijf jaar, die 

in wisselende samenstelling 

gespeeld werd door vijf acteurs met 

muzikale begeleiding door een klei

ne deel van De Roomsoezen. Deze 

band speelde 's avonds in volta llige 

bezetting een belangrijke rol in Een 
zwoele zomeravond. Deze tentvoor

stelling kenmerkte zich, net als Hallo 
medemens! ( 1 g76) en Feest voor Nico 

(1g74), door een grote, theatrale uitbundigheid. Hoewel de personages nu niet mas

saal met elkaar op de vuist gingen (en politie -ingrijpen deze keer dus niet noodzake

lijk was), liep de situatie op een andere manier toch weer volkomen uit de hand. 

Het idee voor Een zwoele zomeravond was afkomstig van Marja Kok. Zoals de leden 

van Het Werkteater wel wisten maar nooit echt hardop zeiden, was het verhaal geba

seerd op recente gebeurtenissen in het huwelijk van Marja Kok en Helmert Wouden

berg. Zij speelden Nel en Koos Jansen, samen het showbizz-echtpaar De Nellico's. 

Een zwoele zomeravond speelt op de avond dat het artiestenduo een optreden moet 

verzorgen ter gelegenheid van het vijf honderdjarig jubileum van een stad. Hun show 

moet de bruisende slotmanifestatie worden waarvoor veel belangrijke gasten zijn uit· 

genodigd. Maar vlak voordat het paar op moet, als iedereen al klaar zit, gebeurt er 

iets in de bus van Nel en Koos ... 

Koos Nel, ik moet je iets zeggen, anders kan ik niet met je op. Het zou oneerlijk 

zijn en ik wil heel eerlijk tegen je zijn ... Ik ben met iemand geweest. 

Nel Met iemand geweest? 

Koos Naar bed geweest. 

Nel Nou da's toch leuk voor je? Was het leuk? 

Koos Ja, was leuk. 

Nel Is ze aardig? Wie is het? 

Koos Je kent d'r niet ..• Ze is best aardig. 

Veel tijd om te praten is er nu niet, dat is wel duidelijk. Nel pakt nog gauw een borrel. 
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Danslessen bij een dansschool 
op de Admiraal de Ruyterweg 
voor de voorstelling Een zwoe· 
Ie iomeravond in 1978 
Met o.a. Shirccn Strooker, 
Gerard Thoolen, Oaria Mohr, 
Helmerc Woudenber9, Cas 
Enklaar, Herman Vinck, Joop 
Admiraal 

Oe Ncllico's in Een z~·1oele 
zomeravond ( 1979) 
Marja Kok en Helmert Wovden
bor9 
Foto: Catrien Ariëns 

Koos Nel, als je het liever niet hebt, dan moet je het zeggen dan hou ik er mee op. 

Nel Jij bedoelt, datje ermee wou doorgaan? Ja tuurlijk ja ... 

Koos Ja, ik kan nou niet ineens zeggen, ja hoor ·s uhh". ze heeft het net aan haar 

vriend verteld. 

Alhoewel Nel en Koos hun geoliede show geroutineerd afwerken, leidt de ontboeze· 

ming van Koos t ijdens het optreden toch tot spanningen en merkbare irritaties. Ach· 

ter een professionele glimlach ruziet en kibbelt het duo aan één stuk door .. . 

Koos (tilt Nellie boven zijn hoofd] Aah ... wat ben je zwaar vanavond. 

Nel 

Koos 

Nel 

Jij bent natuurlijk doodmoe. 

Hè, nou ben ik d'r naam kwijt, hoe heette ze nou ook al weer? Patricia? 

Nee, Pamela. 

Nog erger". Neem haar een keer mee joh. 

Behalve deze plotselinge crisis in de rela· 

tie van Nellie en Koos zorgen ook enkele 

stroomstoringen (vanwege blikseminslag) 

én hun nogal t irannieke kinderen voor veel 

onrust. De krijsende baby, gespeeld door 

Joop Admiraal, komt op onverwachte 

momenten in een grote, roze trappelzak 

het podium opkruipen om samen met zijn 

oudere, onhandelbare broertje (Frank 

Groot hof) de boel op stelten te zetten. De 

artiestenkinderen hebben hun ouders ste· 

vig in de tang; het schuldgevoel van de 

fysiek en mentaal voortdurend afwezige 

showmasters wordt door hen moeiteloos 

omgezet in chips, cola en recht op katten· 

kwaad. 

De gastheer van de avond - meneer Wieg· 

man, wethouder van Culturele Zaken 

(Hans Man in 't Veld) - probeert de avond 

nog enigszins georgan iseerd te laten ver· 

lopen, maar slaagt daar maar niet in, en al 

helemaal niet als op een gegeven moment 

ook zijn beschonken echtgenote (Olga Zui· 

derhoek) een bijdrage aan de show meent 

te moeten leveren. Ondertussen zingen De 

Nellico's verder "In the meantime let me 

teil you that l love you": 



De kinderen en opa in Een 
zwoele zomeravond (1978-1979) 
Joop Admiraal. Ronso Royaards. 
Frank Groothof en Cas Enklur 
Foto: Catrien Ariëns 

Koos Ik lijk ook eigenlijk wel gek! Als ik naar haar toe ga, dan moet ik drie keer 
achter mekaar, terwijl ik bij jou gewoon kan wanneer ik wil. 

Nel Zeg ben jij nou helemaal!! 

Nel rukt het toupet van Koos en laat hem kaal en glimmend in de spotlight achter. Als 
hij haar achtervolgt en uitscheldt ontstaat er een opstootje. Koos durft niet meer 
terug - het publiek heeft hem nu kaal gezien - en vanaf dat moment ontaardt de 

avond in totale chaos. Een voorname 
gast uit België (Herman Vinck) be· 
dreigt het publiek met een vuurwa· 
pen omdat hij de vele Belgenmop· 
pen van Koos méér dan zat is . Op 
wraak belust begint Nel er stevig op 
los te flirten met Flip, de broer van 
Koos en de leider van het showor· 
kest, die ineens wel zéér amicaal met 
Nel omgaat. En de Surinaamse me
vrouw Emanuels (Gerard Thoolen), 
door de kinderen stiekem gebeld 
voor 200 sateetjes, brengt behalve 
een berg saté ook een onvergetelijk 
gezongen en gedanst 'Bring me back 
home'. 
GERARD ÎHOOLEN (in een interview in 
1986) onder andere over het ont
staan van deze rol We reisden toen 
veel in een busje en op weg naar huis 
deden we vaak spelletjes. Een keer 
speelden we 'geen ja, geen nee', wat 
in die tijd een bekend radioprogram· 
ma was, en ik deed toen een Suri· 
naamse vrouw uit de Bijlmer na. Dat 
sloeg zo aan dat we het later in Een 

zwoele zomera11ond hebben verwerkt. 
Aanvankelijk had ik er wel moeite 
mee. Een vrouw spelen en nog een 
Surinaamse ook, dat lag nogal ge
voelig.[ ... ] Eigenlijk had ik toen 
twee maskers op, dat van de man die 
een vrouw speelt en dat van de blan· 
ke die een Surinamer speelt. Maar 
wat dat mens voelde, dat voel ik zelf 
ook. Je kunt nooit uitje eigen vel 1 4 0 



141 

Een zv1oele zomeravond 
(1978-1979) 
Gerard Thoolen als mevrouw 
Emanuels, rechts Robbie 

Funcke van Oe Roomsoezen 
Foto: Catrien Ariëns 

gaan. Dat had ook weer met Het Werkteater te 
maken, want daar speelde je rollen waar je achter 
stond. Mevrouw Emanuels was een lekker ongecom· 
pliceerd mens, dat graag iedereen het beste gaf van 
wat ze in huis had en die kon swingen. 'Positief' zoals 
dat heet .• terwijl ik dat zelf eigenlijk helemaal niet 
ben. Ik hou niet zo van dat opgeklopte positieve, dat 
niks-aan-de-hand-gevoel van deze tijd. Daar ben ik te 
emotioneel voor.[ ... ] In wezen hou ik niet van spelen, 
behalve als het echt goed is, anders vind ik het gê
nant. Als je speelt, moet het iets zijn dat beter is dan 
de werkelijkheid. Een acteur is net een diepzeedui· 
ker. Je kunt heel diep gaan zolang er boven je maar 
mensen zijn die voor jouw luchttoevoer zorgen. Ik heb 
steeds hetzelfde principe gehad: wanneer je iets 
speelt, dan moeten de mensen dat kunnen herken
nen . Je probeert mensen te raken op een niveau dat 
niet met de buitenkant te maken heeft. Maar je blijft 
altijd jezelf. Er wordt vaak gezegd datje in de huid 
van een ander kruipt, maar dat kan dus helemaal niet. 
Je probeert gewoon de kern van een rol te achterha· 
lenen die t e spelen. Bij mevrouw Emanuels had ik die 
te pakken.' 

Tenslotte vechten Nel en Koos in Een zwoele zomer
avond ten overstaan van het hele publiek hun ruzie 
uit. Zo eindigt de in het water gelopen feestavond: 

Koos Nel, ik zeg het nog een keer: ik heb het nu uitgemaakt met Pamela en ik wil 
niet datjij nu iets gaat beginnen met Flip. Het is zo'n rompslom p, je gezin 
en je werk. we moeten er alletwee maar iets voor laten. Als je zo doorgaat 
heb je een hartinfarct voor je veertig bent . 

Koos draait zich om naar Nel, maar ze is al weggelopen. Een zwoele zomeravond zou 
in september 1g81 verfilmd worden en in maart 1982 in première gaan. 

23 DECEMBER 191s De Neutronenbom Act 
In het kader van een manifestatie tegen de neu-

tronenbom speelt Rense Royaards een eenmansact op de Dam: 'Chadowski, zwerver uit Hallo medemens!, met 
zijn hele pak önder de buttons en speldjes van de actie, houdt aan de hand van een klein demonstratiemodel, 
een rede tegen de neuroten bom.'' 



ZUS OF ZO 'We wilden iets maken over onze seksualiteit, homoseksualiteit in ons geval, en hoe 

wij met dat gegeven geleefd hebben en nog leven. Het programma pretendeert niet 

over Homoseksualiteit met een hoofdletter te gaan: het gaat over ons. We hopen 

meer inzicht te geven en meer begrip aan mensen voor w ie onze seksuele belangstel

ling vreemd is. En w ie weet zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen? Over 

de overeenkomsten, maar ook over de verschillen willen we het hebben.' 

Het Werkteater bestond lange t ijd, zo werd wel gezegd, uit vier mannen, vier vrou

wen en vier homo's. Geïnspireerd door Cas en Joop wi lden die laatste vier samen een 

voorstelling maken over hun homoseksualiteit. 

Het werken vanuit ieders oprechte, persoonlijke beleving van het thema was volgens 

de vier initiatiefnemers (Gerard Thoolen, Joop Admiraal, Cas En klaar en Hans Man in 

't Veld) zó dwingend, dat 'heterogroepsleden' in principe niet in de groep welkom 

waren. Frank Groothof, die het wel een leuke club vond en interesse had om mee te 

doen, kreeg in elk geval nul op het rekest. 

Zus of zo kent een langdurige en zeer moeizame ontstaansgeschiedenis: impasses, 

ruzies en oplevingen wisselden elkaar voortdurend af. 

De twee tuttige homo's die Joop en Cas in de film Camping hadden gespeeld, waren 

sjablonen geweest: onuitgediepte karakters die alleen op de camping aanwezig leken 

te zijn omdat dit 'politiek correct' was.' Maar nu er dan een speciaal project aan 

homoseksualiteit zou worden gewijd, was beslist niet duidelijk hoe het dan wel zou 

moeten. De een wi lde iets maken dat 'moeders gerust zou stel len', de ander zag iets 

griezeligs voor zich: 'ik wil de afgronden van de menselijke ziel laten zien'.• Gemeen

schappelijk was het gevoel 'anders in het leven te staan dan hetero's', maar verder 

waren de onderlinge verschillen erg groot. CAS EN KLAAR Het idee om een project te 

gaan doen over homoseksualiteit was eigenlijk van Hans en het hing ook een beetje in 

de lucht. Joop zei tegen mij: 'Hans wil iets over homoseksualiteit, ik denk dat ik mee

doe om ervoor te zorgen dat het niet wordt wat Hans wil.' Echt Joop. Dat was ook de 

grote moeilijkheid, dat we alle vier totaal iets anders wilden, iets dat niet bij elkaar te 

brengen was. Door er aan toe te geven dat alles náást elkaar kon bestaan, en we niet 

tot een overeenkomst hoefden te komen, hebben we het tot een einde gebracht. '0 

Het begon allemaal na de zomer van 1 g18. De acteurs wisselden hun ervaringen van 

die zomer met elkaar uit, voorzover die iets met het onderwerp van doen hadden. 

Daaruit ontstond een eerste idee van een strand op het eiland Mykonos, waar man

nen 'rondjes zwemmen en elkaar met zonneolie insmeren en zo .. .'. Het strand idee 

veranderde geleidelijk in een situatie met twee stellen in de Bijlmer, maar omdat dat 

alles uiteindelijk niets opleverde, werd Marja Kok er bijgehaald. Zij stelde voor om de 

tekst van Edward Albees Who's afraid of Virginia Woolf als nieuw uitgangspunt te 

nemen. Het gevolg was dat er in december ig78 op het Kattengat vier keer een tame

lijk (tekst)getrouwe versie van het stuk werd opgevoerd waarbij de twee vrouwenrol

len in travestie werden gespeeld." Dat was natuurlijk niet wat de vier acteurs zich van 

het project hadden voorgesteld. De moeizame gang van zaken plus het feit dat 142 



Zus of zo - de kus (februari 
1980) 
Cas Enklaar, Hans Man in 
't Veld en Joop Admiraal 
Foto: Mat ia van det Woude 

Gerard Thoolen er twee maanden tussenuit wilde om aan een film mee te doen, deden 

het project tijdelijk in de ijskast belanden." 

CAS EN KLAAR Eigenlijk was Gerard de grote dwarsligger, die het van het begin af aan 

eigenlijk niet wilde [op het podium expliciet uitkomen voor zijn homoseksualiteit -

mvs" ]. Toen hij terugkwam van de opnames van de speelfilm Het teken van het beest 
zei hij 'dat ie niet meer meedeed'. Daar hadden we het project twee maanden voor 

opgeschort, op hem gewacht dus. Ik werd helemaal gek. We waren zo gedeprimeerd 

dat we het hebben afgelast, zelfs Shireen, die we er soms even bij vroegen, wist niet 

meer wat ze met ons aan moest. Toen bleek dat we één voorstelling al hadden vastge. 

legd, een optreden in Leuven, waar we absoluut niet onderuit konden. Joop en ik 

besloten om Cas en Joop, dat we vijf keer gespeeld hadden en daarna hadden laten 

vallen, vóór de pauze te doen en dat we na de pauze een forum zouden houden onder 

leiding van Hans. Joop speelde tijdens dat forum zijn creatie uit Hallo medemens!, 
'Marlies Walraven·de Vries', en ik was Bertje de relnicht, een personage dat ik al had • . 
Dat was een goede avond toen in Leuven, waar we de moed uithaalden om toch door 

te gaan. Het stramien van Cas en Joop is gebleven, wat weer door ons was overgeno· 

men van Maren Sien, heel simpel: van jong naar oud." 

Ondanks de nieuwe aanknopingspunten bleef het de acteurs veel moeite kosten 

om van alle uiteenlopende ideeën en meningen één voorstelling te maken. Homo· 

seksualiteit als uitgangspunt leek een minder dramatisch onderwerp dan bijvoor· 

beeld' democratiseringsprocessen in een inrichting· of' de positie van de vrouw'.· 

Je komt alleen met jezelf naar voren. Je had geen doel. Want waar moest het in 

godsnaam over gaan? We hadden geen boodschap.'" 

' 

Het was uiteindelijk therapeut Ton Dane, 

die ook maandelijks de algemene groeps

gesprekken leidde, die de groep geholpen 

heeft b ij het maken van een voorstelling 

over dingen die zo dicht bij henzelf lagen. 

Het resultaat was een reeks korte, losse 

scènes waarin de acteurs persoonlijke her

inneringen en ervaringen hadden ver

werkt. Door de chronolog ische opbouw 

vormde Zus of zo toch duidelijk één 

geheel: 'Het programma is heel logisch 

opgebouwd, volgens de verschillende 

levensfasen: vanaf het ontdekken van de 

eigen seksuele voorkeur, de reacties van 

de omgeving, het beleven van de liefde in 

het latere volwassen stadium, via losse 

contacten of vaste relaties, tot aan een 

ontmoeting tussen twee mannen op oude

re leeftijd.'" 



Zus of zo (maan • 979) 
Gerard Thoolcn. Cas Enklaar 
en Joop Admiraal 
Foto: Cas Enklaar 

M OEDERS 

De openingsscène van Zus of zo 

was een idee van Cas en greep 

terug op een foto van Ad Windig 

uit de jaren veertig, 'Herdenking 

op De Dam', waarop geheel in het 

zwart geklede moeders rouwen 

om hun omgekomen zoons. Voor 

deze scène staken de acteurs zich 

van top tot teen in deftige zwarte 

mantels, hoeden, kousen en 

schoenen en waren zij· de rou· 

wende moeders van homoseksue· 

Ie zoons'. 

Moeder 1 Het was op een dinsdagmiddag 

Moeder 2 Zo'n regenachtige middag 

Dat de wind zo kaal door de plassen rimpelt 

Ik was net aan 't strijken 

Dat doe ik altijd dinsdags 

Ik hoorde hem thuiskomen 

Hij kwam uit school 

Hij zette zijn fiets tegen 't schuurtje 

Hij komt de kamer binnen 

En hij zegt: Mam, wil je thee? 

dat vraagt-ie anders nooit 

Ik zei: graag lieverd 

Hij komt de kamer weer binnen met de muts, zet het kopje bij me op de 

strijkplank, ik streek door 

En toen werd 't zo stil 

't Werd zo stil en ik dacht er is iets en ik dacht het is vast iets naars, er is 

iets en ik wil het niet weten 

Ik streek door, het zweet brak me uit, strijken is toch al zo'n warm werk, 

het was een overhemd van m'n zoon, zo ingewikkeld, met van die plooitjes 

Ik zei 'is er iets?' 

Zeg het maar tegen mama als er iets is 

Straks komt papa thuis 

Het bleef stil. Het licht moest eigenlijk al op, hij zat in z'n kopje te roeren, 

ik kon z'n gezicht niet zien. 

En toen zei-ie ineens 

Met zo'n rare stem 

Zei-ie 'Mam, mam, ik geloof dat ik, ik geloof dat ik ... ik ben geloof ik 

homoseksueel' 144 
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Moeder 1 Wat er op zo'n moment door je heengaat. Het was of ik in een diepe put 

viel. Ik dacht: alles is voor niets geweest. Ik heb hem negen maanden bij me 

gedragen en het is voor niks geweest. Ik heb z'n hand vastgehouden als hij 

koorts had en het is voor niks geweest. Je geeft natuurlijk eerst de schuld 

aan jezelf, je leest zoveel, in de Eva en de Margriet en de Libelle. Misschien 

was ik te zacht geweest of was m'n man niet vaak genoeg thuis geweest , je 

weet het niet, het kan zoveel zijn. En ergens had ik 't misschien ook kunnen 

weten - toen -ie zes was wou ie een pop voor z'n Sinterklaas en die gaven 

we hem ook en daar ging hij mee naar een kinderpartijtje en dan kwam ie 

huilend terug - hadden ze hem allemaal uitgelachen. 

Moeder 2 Wat er dan door je heen gaat.'t Is je eigen kind, maar 't was net alsof er een 

vreemde in de kamer zat. Ach, je hebt er wel eens over gehoord of gelezen. 

Maar je denkt niet dat 't jou zal overkomen. Hij speelde wel met poppen. 

Maar hij had toch ook een meccanodoos. Hij tekende graag, meestal vrou

wen. Hij ging altijd met me uit winkelen, als ik een mantel of een hoed nodig 

had. Hij heeft wel smaak, dus ik vond dat wel prettiger samen, dan alleen. " 

De 'persoonlijke bekentenissen' van de drie acteurs werden als afzonderlijke verhalen 

door elkaar heen gemonteerd. Ze wisselden elkaar zo steeds af. 

DE BEKENTENIS VAN CAS 

Toen ik 19 was had ik mezelf nog nooit afgerukt want ik wist niet hoe dat moest. En op 

m'n negentiende kwam ik in Amsterdam om t e studeren en ik werd ontgroend bij een 

studentenvereniging en dan had je een zogenaamde ongemengde avond.'t Was een 

gemengde vereniging maar op die avond waren alleen jongens bij elkaar en dat ging 

over seks. En toen moesten alle jongens opstaan die zich nog nooit afgerukt hadden. 

En ik en twee anderen jongens stonden op - bij die andere twee was het geloof ik om 

godsdienstige redenen - en ze w ilden ons niet geloven. 

Na afloop van die avond stroomden we de gang op en toen hield iemand van het kroeg

bestuur, dat de avond organiseerde, me staande en zei: Heb je het echt nog nooit 

gedaan? En ik zei 'nee, want ik weet niet hoe het moet' en toen pakt e hij één van die 

andere groenen bij z'n mouw, die jongen heette Maarten Koeman, en zei: 'Leg jij die 

jongen dat even uit.' En die jongen legde me dat kort en bondig uit, van: velletje heen 

en weer bewegen, net zo lang tot je klaarkomt - voor het geval dat iemand hier in de 

zaal het ook niet weet - en toen zei die jongen van het kroegbestuur: 'Zullen we 

met een even naar de wc om het uit te proberen?' En ik zei angstig: 'Nee.' 

En toen wist ik het. Ik wachtte nog een week en toen trok ik er een avond voor uit. En 

toen lag dat w itte plasje op die gele deken en ik was verbaasd. Ik had niet echt geloofd 

dat 't zou lukken. En ik schraapte dat in een plastic zakje en toen was natuurlijk het hek 

van de dam. Ik leegde al die plastic zakjes in een melkfles, die ik in de kast van m'n 

kamer had staan. Ik wist wel dat dat onzin was, ik was niet echt gek, maar ik dacht: ver

beeld je, verbeeld je dat iemand over drie jaar op je afkomt en zegt: ' Heb je dat wegge

gooid, al die t ijd ... dat had je moeten bewaren! '" 
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Zus of zo (1979) 
Cas Enklaar met beer 
Foto : Maria van der Woude 

De reacties in de pers op Zus of zo waren in de meeste gevallen meer dan positief. 

Koppen als 'Werkteater subliem in Zus of zo' of 'Openhartig en zuiver toneel over 

homoseksualiteit' waren geen uitzondering. Het publiek was vooral onder de indruk 

van de kwetsbare opstelling van de acteurs. Dat wat tijdens de werkperiode zo moei· 

lijk was geweest - namelijk iets heel persoonlijks kunnen en durven omzetten in 

improvisaties en uiteindelijk in een voorstelling - was nu in de ogen van toeschou

wers en critici de grootste verdienste van de voorstelling. De emoties en ervaringen 

die de acteurs lieten zien, b leken bovendien niet alleen te gelden voor homoseksue· 

len. Ook een ander geaard publiek bleek zich in de verhalen van de acteurs te kunnen 

herkennen. Het ging per slot van rekening over menselijke relaties. " Zo leken de 

overeenkomsten het tenslotte tóch te hebben gewonnen van de verschillen. 

Niet alleen de persoonlijke en kwetsbare opstelling van de spelers oogstte veel lof, 

ook de humor, die voor de voorstel ling essentieel was. De ironisch gespeelde stereo

typering en van homo's - de tuttige nicht bijvoorbeeld, die dol op gezellige, huise

lijke dingen is -werden door de toeschouwers à la minute herkend en de lachsalvo's 

die ze opwekten fungeerden tegelijk ook als adempauzes, voor spelers en toeschou

wers, tussen de andere, vaak aangrijpende scènes. 

Het nadeel van het maken van een stuk dat zo 

dicht bij het persoonlijk leven van de acteurs 

zelf lag, was dat het hen extra gevoelig maakte 

voor kritiek. Want er was ook kritiek. CAS 

EN KLAAR merkte in een interview over Zus of zo 

verdedigend op Strijdbare homo's vinden het te 

zacht, zo schiet je nooit op, vinden ze. Feminis· 

tes zijn kwaad omdat er geen vrouwen in voor

komen, gelovigen missen Cod, zo kun je wel 

doorgaan." 

Toneelcriticus Loek Zonneveld, in die periode 

ook betrokken bij de politieke toneelgroep Pro· 

loog, schreef een brief waarin hij de acteurs 

aanraadde om meer 'uit hun binnenwereld te 

stappen'." Volgens hem bleef alles te veel han-

gen in een beschermde wereld van gesloten 

huiskamers en was er te weinig aandacht voor homo-issues die écht speelden. Zonne

veld deed ook enkele suggesties: 'Intolerantie, vrijblijvendheid en defensief gedrag 

onder mekaar', 'schijn -tolerantie en schijn-integratie', en' de grote strijdbaarheid, de 

lange woede van de flikkers', 'ju llie hebben er niet veel mee op', concludeerde hij. 

'De paarse.jurken-dans van Gerard is volgens mij het bestrijden van de radicale flik· 

kers met dezelfde lullige grofheid als die hun strijd soms kenmerkt. Bovendien wordt 

al les over één kam geschoren, en dat klopt ook niet.'" Maar Zonneveld was met zijn 

aanwijzingen vermoedelijk aan het verkeerde adres. Zus of zo was tenslotte óók voor 

moeders bedoeld en voor homoseksueel strijdtoneel kon men inmiddels elders 
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terecht, onder andere bij De Nieuwe Komedie (met Zwarte schapen en La vie en rose), 

Proloog, Supertamp en The Gay Sweatshop (As times go by) en bij Leen Jongewaard 

en Robert Long (Duidelijk zo?!), allemaal voorstellingen die waren uitgekomen in de 

periode dat de makers van Zus of zo alsmaar met hun project aan het worstelen waren. 

Een andere kritische opmerking kwam uit de pen van Hanny Alkema en had betrek· 

king op de speelstijl, die zij af en toe in "typetjesmakerij' vond vervallen." Alkema 

schreef dat overigens zelf toe aan de ontwapenende opstelling en emotionaliteit van 

de acteurs, die ze juist weer wel bewonderde, en het was volgens haar dan ook niet 

meer dan' een smetje op een knappe voorstelling'. 

CAS EN KLAAR We hebben een koffer bij ons met kostuums en een hoes met hang

kostuums en een vuilniszak met rekwisieten en een opvouwbaar metalen bed en een 

dito tafeltje, net door Roel [van Eekhout, de technicus] gekocht in de Hema op mijn 

verzoek, omdat de houten Kattengat-tafeltjes altijd zo detoneren op de plekken waar 

we spelen (meestal beton, stalen meubilair en gordijnen met grote patronen), en een 

bezem (om op te vegen wat tegen de vlakte gaat in de voorstelling)." 

'Het is ongelooflijk om te zien hoe het Werkteater met de meest summiere middelen 

een programma weet te brengen dat van de eerste tot de laatste seconde blijft boei

en,· schreef Thomas Verbogt in de Arnhemse Courant." Bij voorstellingen die vaak op 

verschillende locaties gespeeld zouden worden, ging flexibiliteit hier nog steeds 

boven interessante vormgevingssnufjes en daarnaast moesten decor en kostuums 

samen met de spelers in een kleine bus passen. 

Zus of zo is lange tijd een succesvolle productie geweest. De laatste voorstellingen 

werden in januari 1982 in De Kleine Komedie gespeeld. Met een Engelstalige versie, 

getiteld One ofthem, trad Het Werkteater in augustus 1981 op in Londen en in januari 

1982 in New York en Los Angel es. In Engeland speelden Joop Admiraal en Cas Enk laar 

de voorstelling samen met Kees Prins en Arjan Ederveen. 

Seizoen 1 g78-1 g7g was ook het seizoen van de voorstelling Etiketten plakken, een 

project over werkeloos-zijn dat nog naadloos aansloot bij de eerste geëngageerde 

zeven jaar. Rense Royaards en Helmert Woudenberg speelden daarin twee bevriende 

collega's die hun baan aan de lopende band van een bierbottelarij kwijtraken. Ze rea· 

geren hierop heel verschillend. De ene man wordt al snel depressief en reageert zijn 

frustraties af op zijn vrouw (Olga Zuiderhoek), die nu voor het eerst een baan buitens

huis heeft; de ander probeert zoveel mogelijk van zijn vrijheid te genieten en er het 

beste van te maken. De groep was van plan Etiketten plakken vooral ook voor werkelo

zen te spelen, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. In buurthuis de Pi ra· 

mide in Finsterwolde kwamen bijvoorbeeld krap 20 mensen kijken terwijl er volgens 

de plaatselijke welzijnswerkster 1150 werkelozen waren aangeschreven. Ondanks de 

geringe opkomst kwam een stevig nagesprek op gang, waarin de acteurs flink met de 

neus op de feiten werden gedrukt." Werkeloos zijn op het platteland van Oost-Gro

ningen leek een uitzichtlozer bestaan tot gevolg te hebben dan in de voorstelling 



Eriketren plakken (1979) 
Helmen Woudenberg 
Foto: Koöperatieve vereniging 
Het werkteater 
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gesuggereerd werd, en voor de werkeloze 'positivo' uit Etiketten plakken kon men 

maar bitter weinig sympathie opbrengen. 

Een paar weken later keerde Het Werkteater naar hetzelfde gebied terug, ditmaal 

naar Winschoten, waar het bericht over de sluiting van een Philips-vestiging recente· 

lijk als een bom was ingeslagen. Ditmaal bestond het publiek uit slechts 35 personen. 

Rense Royaards schreef: 'We dachten dat we naar het hol van de leeuw vertrokken. 

Probleemgebied, hoogste werkeloosheid. Met andere stukken reisden we ziekenhui· 

zen, gevangenissen, inrichtingen, tehuizen af. Maar werkelozen, waar zijn die te vin· 

den? Zijn we te naïef?'" 

Hoewel de makers er maar mondjesmaat 

in slaagden de doelgroep te bereiken, 

was de voorstelling thuis op het Katten

gat gemiddeld goed voor 160 toeschou· 

wers per avond. Het 'andere', reguliere 

theaterpubliek kon van het werkelozen· 

project genieten als van iedere voorstel

ling. Ruud Gortzak schreef in de Volks

krant dat Etiketten plakken geen oplos· 

singen voor de werkeloosheidsproble· 

matiek aandroeg, maar wel stof gaf tot 

nadenken:' Al heb je daar tijdens de 

voorstelling nauwelijks tijd voor, dan 

verbaas je je er alleen maar over met 

hoeveel gein, met hoeveel humor, met 

hoeveel speel plezier en inzet een alle· 

daags onderwerp een onalledaagse 

theaterervaring kan worden.'" 

In 1g7g werd de (televisie)film Opname gemaakt, het antwoord op de onophoudelijke 

stroom verzoeken om de twee stervensprogramma's Als de dood en Je moet er mee 

leven te komen spelen. 'Toen we ze voor het derde achtereenvolgende seizoen be· 

gonnen te spelen, werd het op slag duidelijk dat we nooit aan het aantal aanvragen 

voor beide stukken konden voldoen. We moesten prioriteiten gaan stellen. Daaruit 

kwam meteen de discussie voort: voor wie moet je spelen? In de eerste plaats voor 

mensen wier dagelijks werk het is om met zieke mensen om te gaan? Of voor iedere 

geïnteresseerde, omdat tenslotte elk mens ieder moment van zijn leven geconfron· 

teerd kan worden met de situatie die wij in onze stukken oproepen?'" 

Uit dit dilemma ontstond het plan om de film te maken. De groep schreef een voorlo· 

pig scenario waarin de twee voorstellingen werden samengevoegd. Om de financie

ring rond te krijgen werden afspraken gemaakt met de VARA, die 1 /3 van de totale 

kosten voor haar rekening nam. Daarnaast kreeg Het Werkteater een aanvullende 

subsidie van de Stichting Productiefonds voor de Nederlandse Film. 148 
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Opname (1977) 
Olga Zuiderhoek en Helmert 
Woudenber9 
Foto: Charlot Wissin9 

De regie van Opname was in handen van een duo: Marja Kok deed de spelregie en Erik 

van Zuylen de beeldreg ie. Vlekkeloos verliep deze samenwerking bepaald niet. Marja 

vroeg zich naderhand af of Het Werkteater überhaupt nog wel een regisseur van bui

ten nodig had bij filmprojecten. De cameraman, Robbie Müller. was volgens haar zó 

goed dat ze er alleen met hem ook wel uit waren gekomen. Datje met twee regisseurs 

in de problemen raakte was volgens haar onvermijdelijk." Erik van Zuylen sprak op 

zijn beurt zijn ongenoegen uit over de samenwerking met Het Werkteater. Terwijl de 

premièredatum al vaststond en het negatief al gesneden was, wilde Het Werkteater 

ineens een geheel nieuwe montage. Van Zuylen bedankte hiervoor, ook namens zijn 

cutter, en Het Werkteater heeft toen van deze plotselinge ingeving af moeten zien." 

Opname ging in première op 24 oktober 1979. 

In de loop der jaren is Opname in het Engels, Frans, Duits en Japans ondertiteld en/of 

nagesynchron iseerd en werd er de ene na de andere prijs of nominatie mee in de 

wacht gesleept. Op het f ilmfestival in Locarno kreeg Opname het Bronzen Luipaard, 

in Nederland de Nipkovschijf (de prijs van de Nederlandse televisiecritici) en in Riva 

del Garda de Prix ltalia, de prijs voor de beste t elevisiedramaproductie (inzendingen 

uit 33 deelnemende landen!). 



Opname (zomer 1978) 
Frank Groot hof en Helmerc 
Woudenberg 

Foto: Charlot Wissing 

SEIZOEll 
1979·1980 

. . . . 

Tenslotte werd Opname ook als Nederlandse kandidaat voor de verkiezingen van de 

Academy Awards in de Foreign Language Film-competit ie in Los Angeles ingezonden. 

Ondanks het enthousiasme van het publiek t ijdens de screenings en de inspanningen 

van Hans Man in 't Veld ter plaatse is daar geen Oscar-nominatie uit voortgekomen. 

De makers van de film Spetters, het bioscoopsucces dat seizoen van Paul Verhoeven, 

hebben zich overigens hevig verzet tegen de kandidatuur van Opname. Verhoeven had 

een flinke lobby voor zijn film op gang gezet en dacht eigenlijk op rozen te zitten toen 

Spetters onverwacht door Opname gepasseerd werd." 

Het Werkteater verkeerde in i 979 in een luxe positie: met een bijna tienjarige status 

als publiekslieveling werd iedere nieuwe productie vrijwel kritiekloos verwelkomd en 

toegejuicht. Sommige groepsleden begonnen zich daarbij wat ongemakkelijk te voe

len. Vanaf 1979 werd binnen de groep dan ook een sluimerend conflict zichtbaar over 

de koers die Het Werkteater zou moeten volgen: doorgaan op de weg van het succes, 

of nieuwe, onbekende wegen inslaan en weer bewust ruimte maken voor het experi

ment. 

In De Mar en Sien Show, Cas en Joop en Zus of zo hadden de acteurs zich in kleine groep

jes laten inspireren door eigen, persoonlijke verhalen en ervaringen. Vanaf seizoen 

1978- 1979, toen er al een korte reeks voorstellingen van Who's afraid of Virginia Woolf 

te zien was, kon daar een nieuwe inspiratiebron aan worden toegevoegd: bestaand 

repertoire. Jarenlang waren toneelteksten door Het Werkteater vermeden; ze ver

tegenwoordigden de traditionele en afstandelijke theatercultuur waar de groep zich 

van wi lde losmaken. Maar nu die strijd was gestreden en Het Werkteater met succes 150 
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een nieuwe manier van theatermaken ontwikkeld had, beschouwden de acteurs het 

juist weer als een uitdaging om te kijken 'hoe "levend" ze tevoorschijn zouden komen 

uit een confrontatie met vaste figuren en teksten, verzonnen door een auteur'. Men 

was nieuwsgierig naar wat de ruime ervaring met improviseren en zelf stukken maken 

in combinatie met het werken vanuit een bestaand stuk zou opleveren." 

Ik heb wel eens een voorstelling van Het Werkteater gezien, die bestond uit improvi

saties. Nou hou ik niet van improviseren, ik kan het zelf ook helemaal niet, en ik dacht: 

Hé, waarom spelen jullie met de goeie krachten die jullie hebben niet gewoon een 

goed stuk? Nou ja, later hebben ze dan ook Oom Wanja gespeeld, dus wat is er veran

derd? Aldus actrice Ank van der Moer in de Schager Courant van 12 september 1 gB1. 

Voor sommige collega's, die altijd wat sceptisch tegenover de alternatieve, improvise

rende werkwijze van Het Werkteater hadden gestaan, was het feit dat zelfs zij zich nu 

aan Tsjechov hadden overgegeven, een teken dat het met de rebelse idealen van vroe

ger wel was gedaan. Alsof het eindelijk toch tot het verstand van deze experimentelen 

was doorgedrongen dat improvisatietoneel het toch nooit haalde bij repertoiretoneel, 

en zeker niet bij Tsjechov. 

Deze eerste serieuze krachtmeting met repertoiretoneel, in september 197g, kwam 

eerder voort uit praktische overwegingen dan uit ideële. Het seizoen zou begonnen 

worden met twee nieuwe projecten, maar Marja Kok en Gerard Thoolen waren 

gevraagd voor de film Het teken van het beest, het debuut van Pieter Verhoeff, en dus 

onverwacht niet beschikbaar. Omdat de twee geplande projecten nu moesten worden 

uitgesteld, besloten de achterblijvers om in de tussentijd te gaan werken met een 

toneeltekst. De keuze voor een stuk van Anton Tsjech ov (1860-1904) werd ingegeven 

door de speciale band die verschillende groepsleden - in het bijzonder Cas Enklaar

met deze Russische toneelschrijver hadden. Iedereen was er eigenlijk van overtuigd 

dat Tsjechov zich liet spelen zonder al te veel 'poespas van kostuums, decors en 

achtergrondfiguren'." Voor Oom Wanja werd gekozen vanwege de kleine rolbezet
ting.'s 

Het Werkteater zou Het Werkteater niet zijn als tijdens het repeteren, ondanks de 

bewondering voor Tsjechov, niet geregeld het rode potlood werd gehanteerd. Vooral 

op plaatsen waar gevoelens nog eens nadrukkelijk werden verwoord wanneer non

verbale middelen, volgens de Werkteater-leden, toereikend waren: 'Als je bijvoor· 

beeld verveeld op een schommel moet hangen, dan zou dat hangen all één voor ons al 

genoeg zijn om het gevoel duidelijk te maken. Maar dan moest je ook nog eens gaan 

vertellen datje hing .. .'" Op die plaatsen werd de tekst uitgedund of werd in het spel 

geprobeerd de herhaling zo onnadrukkelijk mogelijk te laten klinken. Leo Vromans in 

de Graafschapbode: 'Over tekstgetrouwheid praat ik in dit verband niet want dat is -

hoe gek dat ook mag klinken -van volkomen ondergeschikt belang. Tsjechov was het 

startpunt, Oom Wanja het thema. Het resultaat is niets minder dan overrompelend. 

Voor de doorgewinterde Tsjechov-liefhebbers zal het misschien af en toe even slikken 



Oom Wan ja ( 1979) 
Shireen Strooker en Daria Mohr 
Foto: Charlot Wissin9 

geweest zijn, voor de liefhebber van theater als puur fenomeen was deze voorstelling 
van begin tot eind een feest. Zonder pauze wordt er twee uur lang gespeeld en de 
tijd staat stil."' 
In de enscenering werden triviale, dagelijkse momenten - zoals' even in de spiegel 
kijken', gewoon een boterham eten of je veter vast maken - gecombineerd met de 
grote gevoelens die in Tsjechovs tekst besloten liggen. Op die manier werd het stuk 
dichtbij de leefwereld van de acteurs én van het publiek gebracht. Neem bijvoor· 
beeld de scène waarin Serebrjakov voorstelt het landgoed dat oom Wanja voor hem 
beheert, te verkopen. Die cruciale scène speelde zich bij het Werkteater af aan de 
eettafel, terwijl door de acteurs een grote pan hutspot werd weggewerkt en de uien· 
lucht zich door de zaal verspreidde. SHIREEN STRO OKER, stimulator bij Oom Wanja, 

over deze eetscène: Die hutspot werd gemaakt door de Gaarkeuken om de hoek. We 
moesten wel lachen, want de eerste keer hadden we geen idee wat we zouden krij· 
gen. En bovendien, Russische adel die van de Gaarkeuken eet. Bij een groot gerei· 
schap zou eten waarschijnlijk secundair geweest zijn, maar ik vind het primair. Het 
laat zien dat in een gerin, wat voor ruzies er ook zijn, het eten gewoon doorgaat." 
De ervaring die de acteurs in de loop der jaren hadden opgedaan met het op een 
natuurlijke wijze dramatiseren van herkenbare, alledaagse (probleem-)situaties, 
bleek op Tsjechovs tekst goed overdraagbaar." De acteurs lieten zich niet meeslepen 
door het gewicht van het stuk en bleven trouw aan eigen de toneelopvattingen. 152 
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Uit de recensies kan worden afgeleid dat met name het dichtbij brengen en voelbaar 

maken van een klassieke tekst de voorstelling tot een bijzondere ervaring maakte. 

Oom Wanja, door de acteurs het eerste seizoen steevast' oefenproject' genoemd, 

ontlokte aan de critici de ene lofrede na de andere: 'Hier voltrekt zich een identifica· 

tieproces waar je stil van wordt. Dit zijn geen tekstenbrabbelaars en stapjeszetters, 

geen marionetten in de hand van een sfeertjesscheppende regisseur, maar mensen 

van vlees en bloed die zoveel echte emoties tot de bodem gefouilleerd hebben en ze 

zo sterk op zichzelf betrokken, dat ze Tsjechovs verhaal moeiteloos en toch sterk 

beheerst vertonen alsof het gisteren gebeurd was en morgen opnieuw zou kunnen 

gebeuren. De tijdloosheid van Tsjechovs ideeëngoed heb ik nooit zo sterk aangevoeld 

als in deze voorstelling, zijn personages, hun gevoelsleven en hun denkwereld nooit 

eerder zo helder uitgedetailleerd."' 

Sommige rollen, onder andere die van oom Wanja, werden door twee verschillende 

acteurs gespeeld. Dit gebeurde uit praktisch oogpunt - zo kon iedereen meedoen -

maar was bovendien effectief omdat twee acteurs méér kanten van een personage 

naar voren konden brengen dan één acteur." Er was sprake van een zekere afstand 

tussen personage en acteur, waarmee subtiel commentaar geleverd werd op het per

sonage: 'De spelers zijn zich bewust waar hun figuren zich te zeer door hun gevoel 

laten meeslepen, brengen dat in hun spel, wat het begrip voor de figuren met humor 

laadt en de voorstelling prikkelend maakt."' 

Over decors, rekwisieten en kostuums, vormgeving kortom, werd bij Het Werkteater 

nooit hoogdravend of ingewikkeld gedaan. iedereen was altijd zo'n beetje zelf ver

antwoordelijk voor zijn eigen kostuums. Geholpen door de verzameling kleding, 

schoenen, meubilair, potten enzovoort, die in de loop der jaren op het Kattengat was 

opgebouwd, kon voor iedere voorstelling altijd wel iets passends worden gevonden. 

De relatief lage prioriteit voor de vormgeving van een voorstelling had te maken het 

beperkte budget, kwam voort uit praktische overwegingen (omdat er veel gereisd 

werd), maar het was zeker ook een overtuiging dat het dáár uiteindelijk niet om ging. 

De essentie was altijd het spel, de rest was secundair. 

In Oom Wanja werd volstaan met een tafel met stoelen, een bank, een schommel voor 

de tuinscènes en enkele rekwisieten zoals een theepot, kommen en wijn. Uit onder

staand fragment blijkt hoe vanzelfsprekend de keuzes voor decor soms tot stand 

kwamen ... Een herinnering van Cas Enk laar aan een dialoog met stimulator Shireen 

Strooker over het decor van Oom Wanja, gevolgd door een fragment uit een brief van 

hem aan een vriend: 

Shireen 

Cas 

Shireen 

Cas 

En dan dacht ik zo'n verranda, met wingerdranken. 

Maar 't is nu winter, kun je steeds verse wingerd vinden. 

Plastic. 

Ik had een idee voor 't decor ... omdat er steeds over verrotting wordt 

gesproken en dat 't zo slecht gaat met dat landgoed, ik dacht: een tafel 

met overwinteringsgeraniums ... zo'n kruidige lucht ... 
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Shireen 

Cas 

Shireen 

Cas 

Shireen 

Vind ik ook mooi. Kan toch allebei. 

Plastic wingerd en echte geraniums. 

Ja. 

Dat kan niet. 

Hoezo. Je hebt toch mensen die echte planten in huis hebben en ook plastic 

bloemen. 

'Enfin onze vriend A. zei laatst, dat het er bij ons "nooit niet uitzag" en dat is wel zo, 

geen hoge kunst nee, maar 't paste altijd wel bij hoe we werkten en wat we maakten, 

't was niet opgeplakt. En zo nu en dan waren de kostuums geniaal goed, die zie ik niet 

gauw een kostuumontwerper bedenken. Dat kan hij ook niet, want niemand kan 

bedenken wat Helmert bedenkt om aan te trekken en daarom is 't zo goed, omdat 

Helmert iets aantrekt dat niemand anders zou kunnen bedenken. Weet je nog, als 

Ome Ben in Feest voor Nico, een miljonair uit Australië, had hij een trainingsbroek aan 

en zo'n klein hoedje op, dat zou je toch niet verzinnen. Lien Heyting is de enige die 

daar ooit iets over heeft gezegd, dat vond ik leuk. Die schreef over Nico, dat je zou 

verwachten dat die idealistische Nico, die tot teleurstelling van de hele familie met 

z'n ingenieursdiploma naar de Arme Landen wil, dan wel als een vlot type uitgebeeld 

zou worden, in een spijkerpak, maar nee hij heeft een kraagloos Beatle-jasje aan en 

een geel overhemd met stropdas, en dat haalde ze aan als voorbeeld van hoe geestig 

het was. Die geestigheid had, behalve met intelligentie, ook veel met gebrek aan 

middelen te maken, we deden gewoon een greep in de hoop oude kleren. Later. in de 

tijd dat we bijvoorbeeld Bosch en Lucht maakten, gaven we meer geld uit, C&A dus en 

toen was de aankleding ook minder verrassend, over die toeristen heb ik 't nu hè. 

Behalve Joop als Coby, die was weer heel goed, want die had een artistiek zelfge

haakt hesje, dat ik in een koffer op straat had gevonden. Steeds die combinatie van 

dingen die echt zijn, door andere mensen al gedragen, en de fake-dingen, buiken, 

pruiken ... We deden dat nooit zo beredeneerd. 

Als je tegen de mensen zegt: "Ik ben een klein jongetje," dan zijn ze bereid daarin 

mee te gaan. Als je dan ook nog een korte broek aantrekt, is 't nog steeds erg leuk. 

Maar als je je benen gaat scheren en je bruine tanden wit schildert, dan vind ik het 

niet spannend meer, dan lijk je ook niet meer op een klein jongetje, maar op een 

freakje, want je neemt de suggestie weg."' 

Niet alleen pers en publiek waren ingenomen met Oom Wanja, ook de Werkteater

leden zelf. In seizoen 1982-1 983 zou dit Tsjechov-project met De meeuw een vervolg 

krijgen. 

Begin i 980 was er veel extra publiciteit voor Het Werkteater. Op 4 januari zond de 

VARA een speciale registratie uit van Hallo medemens!, de tentvoorstelling uit 1976. 

De drie dames die zich zo gastvrij en belangstellend opstelden en 'medemensen uit 

de schemer van de maatschappij' uitnodigden op de thee, werden op tv gepresen

teerd in het kader van een nationale actie. De actie was op veel kijkers blijkbaar erg 154 
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realistisch overgekomen, want toen later bleek dat alles geënsceneerd was en zowel 

de dames als de randfiguren acteurs waren, regende het boze telefoontjes en opzeg

gingen bij de VARA ••• Het Werkteater: 'We gingen ervan uit dat het de schijn zou moe

ten hebben van een reë le act ie, die " live" werd uitgezonden. Er waren geen titels, die 

de naam van Het Werkteater of spelers vermeldden, de uitzending werd t ijdens het 

ingrijpen van de NOS-veiligheidsdienst onderbroken en een beduusde omroeper 

speelde mee.' 
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Hot Vrije Volk {editie Dordrecht), 2 januari 1980 

Daarbij hadden de drie dames, Mar· 

lies Wal raven -de Vries (Admiraal), 

Wendela van Asperen (Strooker) en 

Tine de Vries (Woudenberg), daags 

voor de uitzending een persconfe· 

rentie gegeven in het Amstel Hotel in 

Amsterdam en hadden ze zich gewil· 

lig laten ondervragen en fotografe· 

ren. In diverse dagbladen waren dan 

ook voorbeschouwende artikelen en 

interviews verschenen over deze 

toch wel heel speciale tv-actie van de 

VARA, sommige zelfs paginagroot en 

met foto's. 'We meenden dat er 

zoveel dubbele bodems in het stuk 

zaten dat het het publiek gaandeweg 

wel duidelijk zou worden dat er spra· 

ke was van "spelen". Maar dat bleek 

niet het geval.'" 

Dat het lastig was, zeker ook voor 

televisiekijkers, om een onderscheid 

te maken tussen· echt ' en· onecht', 

tussen werkelij kheid en verbeelding, 

kan acht eraf misschien deels worden 

gewijd aan de betrekkelijke onerva

renheid en naïviteit ten aanzien van 

het medium televisie. Dat kijkers 

sinds die t ijd veel hebben bijgeleerd 

lijdt geen twijfel. Sceptisch en arg

wanend zou men nu eerst de echt

heid van de beelden betwijfelen, 

alvorens zich door de inhoud mee te 

laten slepen. Los daarvan mag het 

geen toeval worden genoemd dat 

juist Het Werkteater dit overkwam -
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een groep die vaker op de grens gebalanceerd had van werkelijkheid en spel, en dat 

soms ook gebruikte om iets duidelijk te maken. Zoals in Misdaad, waarin Hans door Hel· 

mert zogenaamd werd aangepakt en Hans' even geïsoleerd werd' om zijn fout te over· 

denken. Of als in Gewoon weg, over uit huis geplaatste kinderen, waarin Marja zoge· 

naamd uit de voorstelling stapte en een enorme ruzie begon met iedereen (zie volgen

de paragraaf). Bij Feest voor Nico verplaatste een zogenaamde vechtpartij zich aan het 

einde van de voorstelling van de tent naar de straat, waarop in Maastricht een bezorg

de voorbijganger een keer de politie belde, en 'Oom Chris' en 'Tante Gerda' op het 

bureau terechtkwamen. Maar dat had niet in het draaiboek gestaan ... " 

Op 11 februari 1 g8o werd de Auteursvereniging van het Werkteater in het leven geroe

pen om alle voorstellingen en films auteursrechtelijke bescherming te bieden. De 

meeste producties waren ontstaan uit gezamenlijke improvisaties, waardoor ook de 

auteursrechten van die stukken bij het collectief lagen. Naast het verkrijgen en behe· 

ren van de auteursrechten stelde de auteursvereniging zich tot doel om de totstandko· 

ming te bevorderen van 'toneelstukken, toneelproducties, film·, video· en bandopna

men, boeken en geschriften in de meest ruime betekenis van het woord, van Neder

landse auteurs, in het bijzonder van die van de leden'." De auteursvereniging bestaat 

nog steeds en heeft als voornaamste taak het afhandelen van auteursrechtelijke 

kwesties namens de oud-leden van Het Werkteater. 

Minder engagement, meer persoonlijke verhalen én bestaand repertoire: in die richting 

leek Het Werkteater zich sinds de tweede helft van seizoen i g77-1 g78 te ontwikkelen. 

Een duidelijke uitzondering was Etiketten plakken geweest. Bosch en Lucht, de legenda· 

rische zomervoorstelling uit 1g80, was een andere. 

Behalve Yolande Bertsch, die er twee jaar tussenuit was, deed het voltallige Werktea

ter aan dit project mee. Het zou de laatste keer zijn dat het vrijwel complete collectief 

in één voorstelling te zien was. Hierna zou de hele groep al leen nog samenwerken bij 

de filmopname van Een zwoele zomeravond. 

De basis van Bosch en Lucht werd gelegd in het project Gewoon weg, dat in januari 1980 

werd gemaakt voor de Opleidingen Buitengewoon Onderwijs die hun vijftigjarig jubi· 

leum vierden. De opdracht was een stuk te maken dat discussiemateriaal zou opleveren 

voor ouders en onderwijzers van gehandicapte kinderen. Het project werd gestimu

leerd door Da ria Mohr en Marja Kok, de andere deelnemers waren Herman Vinck, Frank 

Groothof en als gast René Groothof. 

FRANK CROOTHOF Niemand wist precies waarover dit project zou moeten gaan en dat 

vond ik eigenlijk een heerlijk uitgangspunt. We gingen daarom eerst praten met hulp· 

verleners en naar aanleiding van hun ervaringen hebben we toen het stuk in elkaar 

gezet. Marja was nog met een ander project bezig en kwam pas na zes weken kijken 

wat we in elkaar gesloft hadden. Ze kreeg een woedeaanval omdat ze het helemaal niks 

vond. Die woedeaanval is de spectaculaire eerste scène van Gewoon weg geworden. Ze 156 
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eiste dat we eerst in zo'n inrichting zouden gaan kijken. We zijn toen zelf die gehandi· 

capten gaan spelen en daardoor is Gewoon weg zo'n fantastisch stuk geworden." 

De eerste scène van Gewoon weg was behalve spectaculair ook omstreden omdat, pre· 

cies als in de opening van Misdaad, het publiek serieus in de maling werd genomen over 

een zogenaamde ruzie tussen de spelers onderling: was het écht of was het onderdeel 

van de voorstelling? Of Het Werkteater het publiek wel of niet met zoiets mocht con· 

fronteren, was op zichzelf aanleiding voor een écht meningsverschil tussen de spelers. 

MARJA KOK Ik herinner me enorme ruzies die we hebben gehad over het begin van 

Gewoon weg. Ik deed dan altijd alsof ik niet meer wilde meespelen, een enorme toe· 

stand die eindigde met dat ik 'eruit stapte' en niet meer meedeed. Dat was helemaal in 

scène gezet maar het publiek geloofde het meteen. Ik vond het altijd erg leuk om men

sen op het verkeerde been te zetten, juist omdat het wel iets met onze voorstelling te 

maken had. Daarin werd óók iemand buitengezet, buiten de maatschappij. Maar onze 

onderlinge ruzies gingen altijd over hoe lang je het volhield. Wat mij betreft kon het 

niet lang genoeg duren, maar anderen vonden eigenlijk dat we mensen ni et mochten 

belazeren, dat is altijd een discussiepunt geweest. Ik herinner me dat Cas de voorstel· 

ling voor het eerst zag en het ook had geloofd. Hij was achteraf rá•end op mij!'' 

DARIA MoHR over het spelen van gehandicapten in Gewoon weg, in een interview met 

de Volkskrant Toen we het stuk voor de eerste keer voor gehandicapten speelden, 

waren we overigens behoorlijk gegeneerd door wat we zelf deden. Het was eenzelfde 

gêne die we voelden toen we een kankerpatiënt speelden zonder dat te zijn. Dat 

gevoel is later wel verdwenen." MARJA KOK, in hetzelfde interview Waarom zou je wel 

een keurige mevrouw uit Zuid mogen spelen die je ook niet bent en dit niet? Ik heb het 

als waanzinnig boeiend ervaren om met allerlei soorten gehandicapten te maken te 

kunnen krijgen. Dat hebben wij met het Werkteater ook voor op het gewone toneel, 

dat je in een wereld binnenkomt waar je je ogen uitkij kt, waar je leert en waar je ten· 

slotte tot de conclusie komt dat er een uitwisseling ontstaat waarbij deze werelden 

beide belang hebben." 

De confrontaties met de gehandicapte doelgroep tijdens de werkfase waren volgens 

de acteurs soms pijnlijk geweest, soms geestig, maar vaak ontroerend. Men sprak ook 

de hoop uit dat het publ iek zich na afloop zou realiseren dat met het wegstoppen van 

gehandicapten in speciale scholen en instituten heel veel waardevols gemist werd. 

Toen de zomer eraan kwam, werd besloten om Gewoon weg tot uitgangspunt t e maken 

voor de nieuwe tentvoorstelling . Gewoon weg zou na de zomer weer op het repertoire 

terugkeren en tot maart 1g81 44 keer gespeeld worden. 

' iedereen gaat of wil wel eens weg, weg uit het gewone, dagelijkse leven. Velen gaan 

dan op vakantie naar de zonnige, Spaanse kust, het kloppend hart op zoek naar avon

tuur. Anderen gaan ook weg, naar oorden die de meesten van ons minder bekend 
. . , 

Zijn •.. 

De tentvoorstelling Bosch en Lucht, gestimuleerd door Marja en Shireen, toonde aan 

hoe goed het ook in de tent mogelijk was om in één voorstelling humoristische momen· 



Kiekje tijdens Bosch en Lucht 
(mei 1980) met Joop Admiraal, 
Cas Enklaar, Kees Prins, Daria 
Mohr en Shireen Strooker 
Foto: genomen op het toneel 
(vanuit zijn rol) door Hans Man 
in 't Veld 

Bosch en l uchc (mei 1980) 
M arja Kok en Herman Vinck 
Foto: Charlot Wissin9 

Bosch en Lucht (1980) 
Frank Groothof 
Foto: Charlot Wissing 

ten af te wisselen met serieuze en ontroerende scènes. Twee werelden worden in 

Bosch en Lucht tegenover elkaar geplaatst: een groep Nederlandse toeristen die een 

georganiseerde reis naar Spanje maakt en een groep gehandicapte kinderen in hun 

tehuis Bosch en Lucht. Beide situaties worden zo verbeeld dat de toeschouwer zich al 

snel gaat afvragen wie er normaal en wie er abnormaal zijn. 

Een lange wat slungelige jongen in een rode regenjas, met de capuchon strak om zijn 

hoofd getrokken, loopt het podium op en test even alle microfoons: 'doet-et, doet

et-niet, doet-et, doet-et· niet', zo opende de zwakbegaafde Piet Smit (René Groot

hof) de avond. 

Piet Smit weer: 'Zo ik zit in de plantsoenendienst hoor! Dat zijn planten, dat zijn stek· 

ken. Als je goed bent dan krijg je een diploma, en als je niet goed bent, dan krijg je 

geen diploma, zo zit dat hier. Plant, nog een plant, nog één. (schept wat aarde in een 

potje) Voor zwemmen moet je ook een diploma hebben hoor! En een zwemkaart 

anders kan je niet zwemmen. Maandag gaan wij altijd zwemmen, gaan w ij met de bus, 

zingen altijd" de bondsspaarbank voor alle mensen". En dinsdag moet je je volleybal · 

kaart hebben anders kom je er niet in. En dan moeten de rooie broeken tegen de 

blauwe broeken, anders kan je ze niet uit elkaar halen zegt meester Pont. En woens

dag hebben wij paardrijden, maar dat is niet iedere week hoor! Dat is om de week, ja 

want anders wordt het te gek, zegt meester Pont.' 

Een lange lap stof met daarop wat tassen en koffers, die van links naar rechts over het 

podium wordt gesleept. Opgefokte reizigers die bij deze bagageband op het vlieg

veld staan te wachten, totdat ze plotseling hun koffer in het vizier hebben en driftig 

graaien naar hun voorbijglijdend bezit. 

Frank Groothof speelt een jongen in een 

rolstoel die, aangemoedigd door een 

begeleider, probeert wat te lopen; hij zet 

een paar stappen maar valt dan terug in de 

stoel, hij kantelt het ding behendig op de 

achterste twee wielen en danst er zwierig 

mee in de rondte. Een simpel gegeven dat 

een verbluffende uitwerking op de toe

schouwers had. 

De groep toeristen komt aan in Spanje: 

'Ha llo, hallo, reisbureau Südtours, klopt 

toch, hallo, hallo. Hartelijk welkom. Sorry 

dat ik een beetje laat ben, maar ik moest 

nog de vorige groep wegbrengen [geeft 

iedereen een hand]. Hallo, Mieke Over

mans, hallo, warm hè, poeh, hoe is de reis 

geweest, ja, ja, goed hè. En de bagage 

nagecheckt, ja alles goed checken hoor, 

want er raakt veel weg. Fijn dat is dan 158 
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' 

helemaal voor de bakker, ik ben uw hostess, ik 

ben ervoor om te zorgen, dat u een prima 

vakantie zu lt hebben, en ik hoop dat wij een 

prima samenwerking zullen hebben. [ ... ] Zijn er 

nog mensen die geld willen wisselen, ja! Vooral 

niet op het vliegveld doen, even wachten tot wij 

in het hotel zijn, dat is voordeliger.' Vervolgens 

lost de hostess nog behendig 'een klein foutje' 

op, het hotel is namelijk, geheel buiten de 

schuld van het reisbureau om natuurlijk, een 

klein beetje overboekt. Of twee alleenstaande 

dames even een kamer en een tweepersoons

bed willen delen 'het is maar voor een dag of 

twee, drie, twee of drie nights' ... 

De kracht van Bosch en Lucht was dat uiterst 

herkenbare en daardoor vaak ook lachwekken

de vakantiescènes afgewisseld werden met 

ongekunstelde scènes uit het tehuis. Het con

trast zorgde ervoor dat ze allebei met grote 

aandacht werden bekeken. Simpel maar doel

treffend werd de toeschouwers een lachspiegel 

voorgehouden. En hoewel de zaal tijdens zo'n 

scène aan de bagageband volled ig plat lag, kon 

je het volgende moment weer een speld horen 

vallen. Een toeschouwer schreef op 20 juni 1 g80 

in een brief aan Het Werkteater over Bosch en 
Lucht: 'De afwisseling gaf mijns inziens een 

extra dimensie aan het hele gebeuren. Voor mij 

werd de wereld van het geestelijk gehandicapte 

kind en zijn betrekkelijk positief ingekleurde 

wereld - ofwel met weinig mogelijkheden veel 

doen - gezet tegenover de wat kleurloze invul

ling van het toeristengebeuren. Prachtig dat 

Shireen daarin een reisleidster was die toeristen 

tot onmondige mensen maakt, terwijl de leer

kracht juist probeert de mondigheid van het 

kind te benadrukken.'" 

Gedurende de zomer van 1g80 streek de Werkteater-karavaan tussen 16 mei en s juli 

achtereenvolgens neer in Leiden, Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. 

Grote publiekstrekker was Bosch en Lucht. Net als vorige zomer werd overdag de kin

dervoorstelling Welterusten gespeeld. Verder speelden twee eindexamenleerlingen 

van de Amsterdamse Toneelschool, Ada Bouwman en Glenn Durfort, het stuk Dutch-



Wo/cerusren (1979) 
Rense Royaards, Olga Zuider
hoek en Frank Groothof op 
bed 

man (van Leroi Jones) in een van de Werkteater-bussen. Zij hadden hieraan onder 

begeleiding van Helmert Woudenberg en Hans Man in 't Veld gewerkt. In Dutchman 
ontmoeten een zwarte jongen en een blank meisje elkaar in de New Yorkse metro. 

Zonder het stuk verder erg te 'vernederlandsen' werd die metro bij deze gelegenheid 

dus een bus. Ook twee pas afgestudeerde leerlingen van de Amsterdamse kleinkunst· 

academie kregen in diezelfde periode bij het Werkteater een voet tussen de deur. 

Het waren Arjan Ederveen en Kees Prins die in die tijd samen het kleinkunstduo De 

Duo's vormden. Kort voor aanvang van de voorstell ingen voerden zij in en om de tent 

hun acts op. 

Met de tentvoorstellingen richtte Het Werkteater zich op een groot publiek door het 

hele land. Niet alleen vanuit de plicht die ieder gesubsidieerd toneelgezelschap had 

om optredens geografisch te spreiden, maar ook nog steeds vanuit de eigen doelstel

ling om méér en andere mensen te bereiken dan alleen het gangbare theaterpubliek. 

Begin jaren tachtig begon binnen de groep twijfel te ontstaan over die doelstelling. 160 
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Paste 'theatermaken voor het grote publiek' eigenlijk wel bij het Werkteater? Hoe 

werd het werk daar inhoudelijk door beïnvloed? Spelen voor een groot publiek leek 

ook een bepaalde dwang met zich mee te brengen, alsof, meer dan voorheen, de 

acteurs de taak hadden verwachtingen in te lossen en het publiek te behagen. Dit 

dilemma had niet uitsluitend betrekking op de tentvoorstellingen, maar gold ook 

voor de andere activiteiten van de groep. 

Bosch en Lucht werd na de zomertournee van i g8o nog vele malen gespeeld. Na enke

le voorstel lingen in Carré, in november 1980, volgde een lange reeks optredens in 

schouwburgen in Nederland, Duitsland en België. Daar, in de kleedkamers boven hun 

bak slappe koffie, kwam bij sommige acteurs het gevoel op hun plaats te zijn en de 

vraag kwam op of ze na tienjaar niet weer terug bij af waren." Maar het gevoel dat er 

iets wrong en dat daar iets aan moest veranderen werd niet door iedereen gedeeld. 

Het splitste de groep simpel gezegd in tweeën. De ene helft, onder anderen Cas 

Enklaar, Rense Royaards en Herman Vinck, zou het liefst weer eenvoudige, iedere 

avond opnieuw geïmproviseerde voorstellingen maken voor een klein publiek van 

echte liefhebbers en betrokkenen. De andere helft, onder anderen Shireen Strooker 

en Hans Man in 't Veld, had geen moeite met het spelen voor een groter publiek. 

CAS EN KLAAR Beide argumenten waren terug te voeren tot onze oorspronkelijke doel

stellingen: het w illen bereiken van een zo groot mogelijk publiek enerzijds en het 

zoeken naar een niet-traditionele verhouding tussen spelers en publiek anderzijds." 

RENSE RoVAARDS Ik vond het onze ondergang, in Carré met Bosch en Lucht, op den 

duur kregen we een publiek dat om alles lacht en niet meer de verbazing heeft over 

wat een acteur doet, alles was raak én leuk én lachen. Bang voor het grote succes? 

Volgens mij is succes voor iedereen een ramp want je raaktje weerbaarheid erdoor 

kwijt. Zolang je een clubje bent dat zich verzet, is er een enorme vijandigheid die je 

dichtbij elkaar brengt en die je grote onzekerheid geeft. Het succes maakt je ook wel 

onzeker, maar toch is het iets dat je dan denkt te 'hebben', terwijl je eigenlijk niks 

hebt. De discussie rond Bosch en Lucht ontstond in de tijd dat er een soort schisma 

was binnen de groep rond de vraag hoe we nu verder moesten: gooien we alles over

boord of gaan we op de Werkteater-manier verder zoals mensen dat nu van ons ver

wachten? 

Tijdens de tournee van Bosch en Lucht kwam het tot een open lijk conflict. Marja en 

Cas gingen samen naar Gent om voorbereidingen te treffen voor het optreden de vol

gende dag." Meestal deed Shireen dat, maar deze keer hadden zij gevraagd dat te 
mogen doen. In de betreffende schouwburg werden alle achterdoeken, coulissen en 

speciale theaterbelichting weggehaald. Bij wijze van experiment zou Bosch en Lucht 

op een kaal podium met werklicht gespeeld worden. Toen Strooker de volgende dag 

met deze beslissing werd geconfronteerd, was ze geschokt en verontwaardigd. De 

voorstelling in die uitgeklede setting vond ze een fiasco; het gebruiken van theater

lampen of een decorstuk deed voor haar niets af aan de intenties of de betekenis van 

de voorstelling. Het resultaat van de Gentse striptease was vooralsnog alleen een 
zeer gespannen sfeer in de groep. SHIREEN STROOKER Dat was het begin van het 
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einde." Dit conflict zou verder op de spits worden gedreven in de zomer van 1g82, 

toen twee producties werden gemaakt die lijnrecht tegenover elkaar stonden en 

waarbij door de makers over en weer felle en neerbuigende kritiek werd geleverd. 

Juist in diezelfde periode ontving Het Werkteater deze enthousiaste brief van ene 

mevrouw Baumgart: 'Oprecht spreek ik mijn bewondering uit over de stukken, die 

het Werkteater, zo van binnen uit, zo menselijk en zo waar, laat zien: zonder dure 

decors en aankleding - ieder van u, moet het "waarmaken" en slaagt daar voor 200°/o 

in - de belichting is meesterlijk. [".] Wat me in al uw stukken opvalt, is dat het me 

sterk doet denken aan alle vormen van eenzaamheid van de mens, zoals Anna Blaman 

dat zo prachtig verwoord heeft. En hoe moeilijk het is een brug te slaan naar de an

der. [ " .] Ik eindig met respect, voor u allen, om in de Z IEL van de ander te kunnen 

"afdalen". Alles beha lve oppervlakkig, geen theater van de lach, dat barst van oubol

ligheid en ongein, en zijn publiek onderschat. Of voorziet het in een behoefte?'" 

30APR•L i980 De kroning van koningin Beatrix 
Piet Smit (René Groot- _ f -. ~ 

hof), de zwakbegaafde jongen uit Bosch en Lucht, en de zwerver Chadowski (Rense Royaards) 

hebben allebei een zogenaamde vergunning die toegang geeft tot de afgezette gebieden op en 

rond de Dam. Dat het om een act gaat heeft 

- .,...J 

niet iedereen in de gaten. De lachende Piet 

Smit met zijn rode regenjas klimt langs de 

afzettingen en de politie grijpt niet naar de 

wapenstok maar maakt een sympathiek gebaar. 

Pas zodra hij de Nieuwe Kerk daadwerkelijk 

binnen wandelt, vraagt een agent zich af of dát 

wel de bedoeling is .. . 

SEIZOEN 
1080· I 081 

'Het nieuwe seizoen zal vooral in het teken staan van onderzoek,' schrijft Het Werk

teater in september 1980 in de nieuwsbrief. Op de agenda stonden kleine projecten, 

een muziektheaterproject en een nieuwe training, te geven door Sask ia Noordhoek 

Hegt, die ervaring had opgedaan bij de experimentele, New Yorkse t oneelgroep The 

Manhattan Project. Verder werd het seizoen voor een belangrijk deel ingevuld met 

bestaande producties die nog doorliepen, zoals Oom Wanja, De Mar en Sien Show, Zus 

of zo en Bosch en Lucht. 

Ook wat de groepssamenstelling betreft waren er enkele (tijdelijke) w ijzigingen. 

Gerard Thoolen verliet met ingang van het nieuwe seizoen de groep voor onbepaalde 

tijd om bij Hauser Orkater te gaan werken; Olga Zuiderhoek werkte enkele maanden 

samen met Bram Vermeulen, en Rense Royaards ging een half jaar naar Mexico voor 162 
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een theaterproject in samenwerking met de universiteit van Vera Cruz. Yolande 

Bertsch keerde na twee jaar afwezigheid terug bij de groep. 

Daarnaast trok de coöperatie ook een nieuw groepslid aan: René Groothof, die sinds 

oktober 1979 als gast reeds aan verschillende projecten had meegewerkt. Groothof 

had in 1973 eindexamen gedaan aan de Academie voor Kleinkunst en had sindsdien 

deel uitgemaakt van de mime- en jeugdtheatergroep Carrousel. Die groep had sinds 

het vertrek van de laatste artistiek leider (Aram Adriaanse) net als Het Werkteater 

als een spelerscollectief gefunctioneerd dat zelf zijn eigen stukken maakte. Ook 

omdat Helmen Woudenberg bij Caroussel eind jaren zeventig al enkele producties 

had begeleid was de specifieke werkwijze van Het Werkteater niet nieuw voor René 

Groothof. 

Arjan Ederveen en Kees Prins, die als De Duo's hadden meegedaan aan de zomertour

nee, werden als stagiaires in dienst genomen. Samen met de gastactrice Dorijn Cur· 

vers werden ze soepel geïntegreerd in lopende en nieuwe projecten. Ederveen onder 

andere als gast in Oom Wanja, Prins in De Maren Sien Show. Samen met Cas Enklaar 

maakten de drie nieuwkomers bovendien een voorstelling, Kleren, die tien keer 

gespeeld werd op het Kattengat. 

Gast-acteurs en stagiaires doken steeds vaker op bij het eens zo gesloten Werktea· 

ter. Aan belangstelling had de groep nooit te klagen gehad. leder seizoen stroomden 

vele tientallen sollicitatiebrieven van collega's en pas afgestudeerden binnen. Maar 

pas nadat ook binnen het collectief behoefte werd gevoeld aan nieuwe inbreng wer· 

den 'buitenstaanders' zo nu en dan verwelkomd. Per seizoen kregen enkele acteurs 

de kans om ervaring op te doen met de specifieke werkwijze en organisatie van Het 

Werkteater en langzaam drong het ook tot de groep zelf door, dat iemand van buiten 

niet louter lastig en ingewikkeld hoefde te zijn, maar ook verkwikking kon bieden. 

MARJA KoK Vergeleken met het begin is de sfeer heel anders geworden. Vroeger 

werd het bijvoorbeeld niet getolereerd dat iemand eens een tijdje wegging om iets 

anders te doen, want zulke uitstapjes werden gezien als een gevaar voor het voortbe· 

staan van de groep. Inmiddels is het vertrouwen in elkaar zozeer gegroeid, dat zoiets 

nu wordt beschouwd als een nieuwe impuls en een mogelijk verrijking. Voor deze 

nieuwe benadering een kans kreeg, sloten we lange tijd alle invloeden van buiten 

uit. Indringers werden consequent geweerd en zelfs tegen vrienden en familieleden 

waren we heel gemeen: we zagen ze gewoon niet. Sindsdien zijn we tegen buiten

staanders, hoe zal ik het zeggen, veel aardiger geworden. Zo naderen we langzaam 

het stadium der volwassenheid - maar wat kost het een moeite om dit doel te berei

ken!5' 

In november 1g80 ontvingen alle Werkteater-leden een brief van MARJA KOK waarin 

zij een oproep deed tot bezinning. Stop. Sta stil. Waar staan we nu en wat kunnen we 

nu is de essentie van haar brief. Terwijl de molen maar blijft doordraaien, afspraken 

nagekomen moeten worden, voorstellingen gespeeld en nieuwe aanvragen binnen-



stromen, is er nauwelijks tijd voor bezinning. Kok vindt dat het na tien jaar wel eens 
tijd is om bewust de balans op te maken en opnieuw te bepalen wat het bestaans
recht van Het Werkteater is. Gelden de doelstellingen uit die eerste subsidieaanvraag 
nog steeds? Functioneert de coöperatie nog steeds zoals die zou moeten functione· 
ren? Terwijl iedereen druk aan het werk was en tien jaren voorbij gevlogen zijn, 
ineens die brief van Marja, waarin achter alle zekerheden en verworvenheden een 
vraagteken wordt geplaatst. En de brief was ook niet een vrijblijvende eenpersoons 
noodkreet, die snel weer terzijde geschoven kon worden, want ze verwachtte van 
iedereen (binnen een maand) een brief terug, met een persoonlijk antwoord. Hoe 
kunnen we wat we nu hebben geleerd toepassen? Opnieuw toepassen. Op een ande· 
re manier. We zijn begonnen vanuit een idee. Nu wil ik een nieuw idee. Ik wil nu 
weten wat onze kracht is. Nu hebben we tien jaar gezamenlijke ervaring. Een schat 
aan ervaring. Iedereen heeft zijn eigen weg afgelegd. Wat is die weg. Waar ligt je 
kracht en je eigenheid. Wat wil je ermee doen. Marja Kok stelde in haar brief overi
gens alleen vragen. Ze liet zelf niet blijken wat haar visie was op het tienjarige Werk
teater, noch waar haar plotselinge onrust op was gebaseerd. 
Uit de reacties op de brief bleek dat Marja iets verwoord had wat iedereen in meer
dere of mindere mate herkende. Er was sprake van een verminderde samenhang 
binnen de groep, iedereen ging nu meer zijn eigen weg. Maar die ontwikkeling werd 
zowel onontkoombaar en verdrietig als logisch en stimulerend genoemd. Er werden dan 
ook vragen terug gesteld: Wat is er niet goed aan ons huidige functioneren? Alle 
groepsleden krijgen en nemen kansen om zich verder te blijven ontwikkelen en, 
alleen of met anderen, nieuwe interesses te volgen, is dat verkeerd? 

OLCA ZUIDERHOEK We zijn in een periode waarin het belangrijk is/wordt voor ieder· 
een dat hij/zij verschillend is. Die verschillen zijn er altijd geweest en het is de posi· 
tieve clou van de groep geweest. Als je bijna veertig bent, begint het leven:je leven 
te worden, een bepaalde kleur te krijgen of je wilt of niet. Hetgeenje gedaan hebt en 
wie je min of meer blijkt te zijn, begint consequenties te krijgen. Dat geldt voor jou 
en al je collega's. Ik hoop dat dat jou geen verdriet doet. Ik wil altijd door, meer; ik 
vind dat goed. Juist in een periode, waarin blijkt dat ons publiek vrij groot is gewor· 
den (mijn felicitaties daarvoor aan de oorspronkelijke beginners) moet je verder. 
CAS ENKLAAR Het gekke is dat ik aan de ene kant geniet van het feit dat we 'losser' 
zijn geworden: dat je dingen doet die je zelf kiest om te doen, omdat je ze leuk vindt. 
Ik geniet van het spelen van Zus of zo, iets wat wij zelf gemaakt hebben en waar we 
ons betrokken bij voelen, ik geniet van de nieuwe, frisse gezichten in onze groep. 
Maar tegelijk mis ik het oude 'familieverband' (dat ik vaak juist zo benauwend vond) -
is dat nog een restant kinderachtigheid, van graag willen dat de Mamma's mij vertel· 
len wat ik doen moet? 
DARIA MoHR We staan 'losser' van elkaar en dat is prettig en verdrietig tegelijk. Wor· 
den we volwassener? De manier van met elkaar omgaan is voor mij in de coöperatie 
altijd minstens zo'n dierbaar en gevoelig punt geweest als het eigenlijke werk. 'We 
zijn toch alleen maar samen om te werken' kan ik nooit helemaal onderschrijven. 
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Groepsfoto t ijdens de laatste 
voorstelling van Bosch en 
l ucht voor de kleedkamers van 
Carré (1982) 

V.l.n.r. achterste r ij: Joop 
Admiraal, Charles Kersten, 
Kees Prins, Cas Enklaar, Arjan 
Ederveen; midden: Marja Kok, 
Oaria Mohr, Oorijn Curvers. 
Shireen Strooker, Mari a van 
der Woude, Herman Vinck, 
Rense Royaards, René Groot
hof; zit tend: Roel van Eek
hout, Rob Boonzajer, Hans 
Man i n 't Veld, Paul Prenen 
Foto: Maria van der Woude 

HANS MAN IN 'T VELD Ik ben vaak 
onduidelijk en schrik me te pletter als 
iemand duidelijk is: Marja nadat ze de 
eerste keer Zus of zo zag over mijn 
spel, Cas als die zegt dat ik toch zelf 
zoveel werk op mijn hals haal, Ida als 
ze zegt dat al dat buitenlandse gedoe 
van Opname van haar niet zo nodig 
hoeft, Joop als die zegt dat ik me auto· 
ritair met de medewerkers gedraag 
enzovoort.[ ... ] Ik geloof in werk-ker
nen. Werk- kernen van een of meerde
re mensen die heel terdege iets voor 
anderen voorbereiden. [ ... ]Gerard 
zegt tijdens een interview op tv dat hij 
weg is gegaan omdat hij wil ontdekken 
of herontdekken wat een coöperatie 
nou precies is. Waarom kunnen 'co
operatie' en 'efficiëntie' niet naast 
elkaar bestaan? Ik moet de ene dag 
heel efficiënt en de andere dag heel 
coöperatief zijn, geen van tweeën zijn 
dan onecht. 

RENÉ GROOTHOF Ik word er stil van en dat mag nou juist niet, je moetje bek opendoen, 
weten waar je staat, verantwoording nemen. Eigenschappen waar je god voor op je 
blote knieën .. . Ik ben bang dat ik een onuitstaanbaar ventje word als ik ze me probeer 
aan te leren. Ik leg alles in 't spelen, dat kan ik denk ik dan, creativiteit dat heb ik 
mezelf niet aangeleerd, dat heb ik altijd gehad, dat is mijn kracht. 
HELMERT WOUDENBERC Het werken 'buiten' geeft me ook veel voldoening, moet ik 
zeggen. Ik geef veel les en begeleid projecten, ik kan er dingen ontwikkelen, die me al 
jaren bezighouden en die ik om de een of andere reden op het Werkteater niet werk· 
zaam kan maken. Raar hè? Waarom toch niet?[ ... ] Oom Wanja vond ik heel prettig om 
te doen, dan geniet ik ook van onze samenwerking, ik verheug me op De huisbewaarder. 

Waarschijnlijk omdat 't duidelijk is, omdat het al geschreven stukken zijn. Om bij ons 
weer iets uit het niets te maken, zoals bijvoorbeeld Je moet er mee leven, daar zie ik 
heel erg tegen op, terwijl ik er op de Toneelschool m'n hand niet voor omdraai, om met 
de mensen daar drie projecten achter elkaar te bedenken en enthousiast en geïnvol
veerd te verwezenlijken. Ontwikkelingen bij ons doen me op een rare manier ook pijn. 
Peter weg, Gerard weg. Ik zal de laatste zijn om de capaciteiten van Marja en Shireen 
te betwijfelen, maar zoals ze nu openlijk tot 'leidsters' worden verheven, vind ik raar. 
[ ... ]Onze beste dingen hebben we gemaakt als team, en soms hadden mensen veel 
meer in te brengen dan anderen, maar dat was altijd aanvechtbaar, de hiërarchie was 
altijd omver te gooien en kwam nooit vast te staan. Nu dreigt dit wel het geval te wor-
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den, dat zou geen democratie meer zijn. We moeten het daar maar 's over hebben. 

Vol liefde en twijfel, Helmert. 

HERMAN VINCK Onze persoonlijke behoeften hebben altijd in grote mate ons hande· 

len bepaald. Tot nog toe heeft dat mijns in2iens nooit ons gezamenlijk functioneren 

in de weg gestaan. Maar steeds grotere druk van buiten (succes!) en veranderende 

persoonlijke behoeftes heeft de nood2aak van efficiënter(?!) werken, met minder 

geklooi, doen groeien.[ ••• ] Marja, jij bent een motor tot het maken van dingen, je 

werkt als dusdanig steeds zelfstandig( er) maar ondervindt toch een zekere hinder van 

'traag lopers' of obstructieplegers. Ik geloof datje daar geen zin meer in hebt omdat 

je denkt dat het tijd· en energieverspillend is. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat, hoe 

hinderlijk het ook kan zijn om steeds maar omwegen te moeten nemen, (omdat ande

ren nog niet 2ien wat jij 2iet) het toch noodzakelijk en goed is om dat te doen, al was 

het alleen maar omdat je dan meer van de wereld blijft zien. Ik geloof Marja, dat je 

een fout maakt als je steeds probeert een 'betere weg' uit te stippelen. Ik denk datje 

per keer de goeie weg moet zoeken én vinden. En je zoekt beter met anderen. Ik 

geloof dat, hoe lastig soms ook, wij altijd medestanders zijn geweest in jouw zoeken, 

géén tegenstanders. W ij hebben jou nodig, en jij ons. Je hebt een kracht: je in2et,je 

ideeën, je vermogen om andere ideeën met die van jou te integreren en daarvandaan 

weer impulsen aan anderen te geven. 

Opmerkelijk is dat eind jaren zeventig de leiding blijkbaar steeds meer in de handen 

van Marja en Shireen terecht was gekomen. Sommige groepsleden leken zich daar 

prettig bij te voelen, maar dat gold niet voor iedereen. Ook niet voor Marja en Shi· 

reen zelf, die korte tijd later aangaven zoveel verantwoorde lijkheid niet te willen dra

gen. 

Na alle anderen waagden ook Olga Zuiderhoek en Yolande Bertsch zich aan een niet 

persoonlijk maar juist experimenteel eigen project, een voorstelling voor twee vrou· 

wen en een man: 'Een drama over liefde, of is het een klucht over haat. Het is een stuk 

over twee vrouwen die elkaar hebben, en een man die zijn muziek heeft.' De man' die 

zijn muziek heeft' was Ernst Bo reel, een pianist die als gast bij dit project werd 

betrokken. Hij deed weinig meer dan 'aanwezig zijn', klavecimbel spelen en af en toe 

wat zingen. De twee vrouwen streden onderwijl om zijn aandacht en wendden al het 

mogelijke aan om elkaar af te troeven. André Rutten, criticus van Trouw, vond Niet

tegenstaande verrassend en niet karakteristiek voor Het Werkteater. Het spel was 

niet gebaseerd op herkenbaarheid en realisme maar was eerder' grappig-absur· 

distisch', bijvoorbeeld door de goocheltrucs en het clownesk spelen met 

rekwisieten." En dat zoeken naar een nieuwe vorm was precies wat de twee makers 

van Niettegenstaande wilden: OLCA en YoLANDE destijds in een interview met de 

Volkskrant Na jaren thema's te hebben uitgediept en te zien wat je daarmee kon 

doen, wilden we wel eens een heel andere richting in, iets doen wat niet 20 maar valt 

te begrijpen. Wat wij willen is dat mensen kunnen lachen en worden geraakt 2onder 166 



N;ettegenstaandc (1981) 
Yolande Bert.ch en Olga 
Zuiderhoek 
Foto: Bert Nienhuis 

precies te weten waarom. Dat verwachtingspa

troon, daar moeten we doorheen_ We voelen 

behoefte een andere richting in te slaan. Weg te 

gaan van datgene wat mensen van je willen. We 

willen niet langer psychologisch uitleggen, niet 

meer bevestigen waar het over gaat. Tegenstel

lingen tonen is veel interessanter, omdat het 

hele leven daar uit bestaat_ Flarden laten zien, 

wat flarden zijn het enige waar je vat op hebt. 

Dat heb je nooit op het geheel. We hadden 

genoeg van het realisme. Wij vinden dit nu zin

vol om te doen." 

Niettegenstaande zou het begin van een nieuwe 

richting genoemd kunnen worden die zich bin

nen Het Werkteater ging aftekenen. Terwijl 

sommige groepsleden persoonlijke, autobiogra

fische voorstell ingen maakten (nog steeds op 

basis van improvisaties) en anderen een her

nieuwde belangstelling voor bestaand repertoi

re aan de dag legden, was met name Yolande 

Bertsch geïnteresseerd in nieuwe vormen van 

via improvisaties ontwikkelde voorstellingen. 

Lange tijd was de collagevorm echter dominant 

geweest. Het was praktisch - iedereen kon er 

zijn ei in kwijt - en het paste uitstekend bij de 

ongepolijste stijl van Het Werkteater. Een ver

haal had altijd meerdere kanten en Het Werk

teater bood de toeschouwer liever de stukjes 

van een puzzel dan de kant-en-klare afbeelding 

zelf. Bertsch had vanaf het begin de behoefte gevoeld aan meer stilering, meer dra

maturgie, meer vormvastheid . Zij was dan ook geen 'rasacteur' die vooral opbloeit en 

lééft door het spelen zelf, zoals bijvoorbeeld Helmert Woudenberg, Peter Faber of 

Gerard Thoolen, maar meer een denker. Ze had gedurende het eerste jaar dan ook 

een grote verwantschap gevoeld met Jan Joris Lamers, iemand die net als zij meer 

vanuit een intellectuele, conceptuele benadering theater maakte en daar over het 

algemeen bedachtzamer en bewuster bij te werk wilde gaan dan de anderen. Zodra 

de banden van het collectief minder knellend werden en de groepsleden individueel 

meer ruimte namen, sloeg Yolande dus een richting in die in 1g84 bij de voorstelling 

Adio voor het eerst' Het Werkteater nieuwe stijl' zou worden genoemd. Niettegen

staande was daartoe een aanzet. 
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Terwijl Yolande Bertsch, Olga Zuiderhoek en Ernst Boreel aan Niettegenstaande werk

ten, besloten Frank en René Groot hof en Helmert Woudenberg zich, na de goede 

ervaringen met Oom Wanja, aan een repertoirestuk te wagen. Dit keer viel de keuze 

op De huisbewaarder. Harold Pinter schreef dit stuk (oorspronkelijk getiteld: The Hou

sekeeper) in i g6o en had er zijn naam als toneelschrijver onmiddellijk mee gevestigd. 

Centraal in De huisbewaarder staat het leven van twee broers, Aston en Mick, die een 

zwerver in hun huis toelaten. Door de aanwezigheid van deze onbekende, Davies 

genaamd, raken de onderlinge machtsverhoudingen in huis drastisch verstoord, maar 

uiteindelijk is het toch de indringer die het veld moet ruimen. 

In de voorstelling van het Werkteater werd de naam Aston verbasterd tot Anton 

(Frank Groot hof), Mick (René Groothof) bleef hetzelfde, en de zwerver, gespeeld 

door stimulator Helmert Woudenberg, kreeg de Hollands klinkende naam Jong kind. 

Ingrijpender was dat de handeling in zijn totaliteit naar een herkenbare en actuele, 

Nederlandse werkelijkheid was verplaatst. Voor wie Het Werkteater kende, was dat 

geen onbegrijpelijk ingreep, alleen: Pinter was geen Tsjechov. Bij Oom Wanja had het 

dichterbij halen van de personages en de situatie de herkenbaarheid en ontroering 

vergroot, bij De huisbewaarder verdween hierdoor echter de voor Pinter karakteristie

ke sfeer van vervreemding en dreiging. Bedoeld of onbedoeld werd de magische 

glans van het stuk er in de enscenering afgepoetst. Wat overbleef was te eendimen

sionaal om voor veel beroering te zorgen. 

30 MAART 1 981 Psychologisch Pedagogisch Instituut . 
Act gespeeld on 

opdracht van het PPI. 

23 MEI 1901 Verkiezingen van het Nederlandse parlement 
Straatact door 

Rense Royaards en René Groothof, als Chadowski en Piet Smit. 

l 

Gedurende de zomer van 1 g81 bleef de Werkteater-tent voor het eerst sinds 1975 

ingepakt. Bij het toekennen van de subsidie had het ministerie van CRM geen reke

ning wi llen houden met de stijging van de vaste kosten en was er al helemaal niet 

ingegaan op het verzoek voor extra subsidie voor de zomeractiviteiten. Hierdoor zag 

Het Werkteater zich genoodzaakt de gebruikelijke zomertournee niet door te laten 

gaan." In plaats daarvan werd met een Duitstalige versie van Bosch en Lucht, getiteld 

Waldeslust, in de maand juni een zeer geslaagde tournee gemaakt langs theaters in 

Stuttgart, Berlijn, Keulen, Hamburg en Zürich. Het Duitse publiek was meer dan over

weldigend. Juist omdat het om herkenbare emoties ging, van gewone mensen. Rena· 

te Klett in Die Zeit: 'Vielleicht besteht das Sensationelle des Werkteaters darin, dass 

es nicht sensationell ist, das es Menschen und ihre Geschichten darstellen kann, wie 

niemand sonst. Was da gezeigt wird, is nicht die Grosse Kunst, eher das kleine Le ben 168 
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ZWOELE 
ZOMER· 
AYOllD 

Foto van de hele cast in <sep· 
tember i981 

Een zwoele zomeravo11d, de 
speelfilm (september 1981} 
Regisseur Frans Weisz en 
cameraman Robbie Mül ler 

(das wirklich zu zeigen die Grösste Kunst ist). ein Theater für den Alltag stat fürdie 

Sonn- und Feiertage. " ' Ook zij roemde de rolstoelscène van Frank Groothof. 

Na deze Duits-Zwitserse tournee had iedereen een paar weken vrij. Augustus en sep

tember stonden in het teken van de filmversie van Een zwoele zomeravond. 

Het idee om van de uitbundige tentvoorstelling Een zwoele zomeravond een film te 

maken, kwam van de VARA. Na het roemruchte Hallo medemens! had de omroep het 

oog laten vallen op die andere bonte, humoristische tentvoorstelling, die op dat 

moment overigens niet meer gespeeld werd. Het Werkteater was enthousiast over 

het plan Een zwoele zomeravond te verfilmen, mits het maar niet een soort veredelde 

televisieregistratie zou worden. Het moest een bioscoopfilm worden en daar leek Een 
zwoele zomeravond zich ook goed voor te lenen. Nog meer dan Hallo medemens! was 

het verhaal uit enkele duidelijke lijnen opgebouwd en had het een afgerond karakter. 

Shireen Strooker had in het oorspronkelijke tentstuk een betrekkelijk kleine rol 

gehad en de voorstelling vaak vanaf de tribune gezien. Dat had haar een goed zicht 

op de totale voorstelling gegeven en dat zou nu goed van pas komen: zij zou de regie 

van de film gaan doen." Strooker 

benaderde Frans Weisz met de vraag 

of hij met haar samen wilde werken. 

Zij had hem op de set van de film 

Charlotte leren kennen en was erg 

onder de indruk geweest van zijn 

goede humeur, ook toen daar van 

alles achter elkaar fout ging. Frans 

Weisz zag het maken van een film 

met Het Werkteater als' een aardig 

lesje in ego-beheersing'." 

Marja Kok schreef het scenario voor 

de film. Meer dan in de vroegere 
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films werden de specifieke mogelijkheden van het medium daarin goed geïntegreerd. 

Niet alleen de show van de Nellico's in de tent, maar ook het verhaal achter de scher

men - het leven in de 'artiestenbus' -werd in beeld gebracht. 

De art director bouwde een rea listische straatomgeving na (met een oppervlak van 

8000 vierkante meter) in een lege fabriekshal van Conrad Stork in Haarlem. Alle 

ramen werden verduisterd - het verhaa l speelt zich 's avonds af - en in de hal werd de 

Werkteater-tent opgebouwd met daaromheen de bussen, waarin de groep geduren

de de vele tenttournees zelf had gebivakkeerd. 

Een zwoele zomeravond had een budget van bijna een miljoen gulden, wat voor die 

tijd veel was. De geldschieters waren het Produktiefonds voor Nederlandse Films, de 

VARA, Tuschinski Fi lm Distribution en de Koöperatieve Vereniging Het Werkteater 

zelf. 

Zodra de opnamen van de fi lm voltooid waren, verdeelde het collectief zich weer 

over een groot aantal kleinere projecten. De afspraak was dat er gedurende het sei 

zoen 1 g81-1982 bijzondere aandacht zou zijn voor training en onderzoek. Onder lei

ding van Yolande Bertsch begon een aantal mensen aan het project De regels van het 
huis, een sprookje waarin een zonderling figuur, zonder enige kennis van de wereld, 

w ordt opgenomen door een familie die hem alles leert over techniek, kunst en 'de 

regels van het huis'. Behalve Da ria Mohr, Herm an Vinck en de gastactrice Ada Bouw

man deden hier twee stagiaires van de Maastrichtse Toneelschool aan mee: Arie Kant 

en Pierre Bokma. Peter Faber was tijdelijk terug en deed improvisatietrainingen met 

Rense Royaards en Frank en René Groothof. Ook werden er twee losse muziekthea

tersolo's gemaakt, die samen een avondvullend prog ramma vormden: vóór de pauze 

Frank Groothof met een eigen bewerking van Verdi's La Traviata en na de pauze leef · 

de Cas En klaar zijn Amerikaanse filmsterallures uit in zijn solo Singing in the rain. Hel· 

mert Woudenberg maakte een soloprogramma, Dokter Tom, geïnspireerd op verhalen 

van Amerikaanse Hopi Indianen. Marja Kok en Olga Zuiderhoek maakten in november 

drie improvisatieavonden op het Kattengat en in februari werden nog vier van deze 

avonden ingevuld door Helmert Woudenberg, Peter Faber en wederom Olga Zuid er· 

hoek. Eén solo, in diezelfde periode tot stand gebracht, onderscheidde zich temid· 

den van het rijk geschakeerde Werkteater-aanbod van dat seizoen. Het was de solo· 

voorstelling U bent mijn moeder van Joop Admiraal. 

21 NOVEMBER i9a1 Anti Kernwapens Act 
Het Werkteater speelt een act tijdens een anti-

kernbewapeningsdemonstratie. 

170 
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U bent mijn moeder (1981) 
Joop Admiraal als 'zichzelf' 
Foto: Maria van der Wovde 

Dat het collectief een beetje op hol was geslagen en iedereen voor zichzelf werkte, 

was volgens JOOP ADMIRAAL een direct gevolg van het feit dat' de vrouwen' (daarmee 

bedoelde hij Strooker en Kok) tijdens een vergadering op het Kattengat hadden 

gezegd dat ze minder verantwoordelijkheid wilden. 'Wij liggen de hele nacht wakker 

omdat we niet weten hoe het in godsnaam verder moet, terwijl jullie gewoon rustig 

gaan slapen, dat willen we niet meer.' Ik herinner me dat ik toen zei dat 'dit het einde 

van Het Werkteater was'. Ik voelde het gewoon aankomen. Nu zijn we geen groep 

meer. dacht ik. Iedereen gaat voor zichzelf werken en ondertussen bleven ook film· 

makers enorm aan mensen trekken. Je moest echt telkens actief 'nee' tegen iets zeg

gen omdat je liever bij Het Werkteater wilde zijn. Maar toen je daar voor jezelf moest 

gaan zorgen en er geen gezamenlijke projecten meer waren, was dat natuurlijk wel 

steeds moeilijker. Toch was ik de eerste die ook daadwerkelijk met een eigen project 

begon, dat was U bent mijn moeder."' 

Joop Admiraal maakte deze voorstelling samen met regisseur Jan Ritsema: Er zijn 

regisseurs die je onzeker maken. Bij Jan voel ik, we zitten op dezelfde golflengte. 

U bent mijn moeder is door hem ontstaan. Je kunt het vergelijken met het plukken van 

bloemen. De woorden van m'n moeder, de dingen die 

ze zei, zaten als een grammofoon in m'n hoofd. Jan is 

ermee aan het werk gegaan, hij maakte er een boeket 

van.[ .•. ] We hebben er een jaar aan gewerkt, het is 

langzaam en voorzichtig gegaan." 

De voorstelling ging over Admiraal zelf, over hoe hij 

iedere zondagmiddag zijn moeder ging opzoeken die al 

geruime tijd in een verpleegtehuis in Delft woonde. Als 

de voorstelling begint zit Joop thuis aan de keukenta· 

fel - onder de tafel zijn hond Ki no in een mand - de 

krant te lezen. Hij drinkt koffie, rookt een joint en gaat 

dan met zijn hond de deur uit. Terwijl hij met het open

baar vervoer naar Delft reist, introduceert hij zichzelf 

en beschrijft hij zijn denkbeeldige medereizigers. In 

het tehuis aangekomen treft hij zijn moeder aan in bed 

waar ze juist huilend ontwaakt . Hij kalmeert zijn moe

der, laat haar overeind komen en, op de rand van het 

bed gezeten, ' helpt hij haar' met aankleden. Wat er in 

die scène gebeurde, was heel bijzonder, tovenarij leek 

het haast. Rustig en zeer precies spelend ontdeed de 

acteur zich van zijn eigen kleding en kleedde zich' al 

helpend' aan als zijn moeder. En ergens gedurende die 

geduldige verkleding werd Admiraal zijn moeder. Hij 

nam haar gestiek aan én hij had haar stem. De toe· 

schouwer raakte vervolgens langzaam vertrouwd met 

de dialogen tussen moeder en zoon, door Joop met 

twee verschillende stemmen uitgesproken. Zo kwam 



U bent mijn moeder { 1981) 

Joop Admiraal als zijn moeder 
Foto: Carlos Oekeyrel 

de toeschouwer geleidelijk meer te weten over haar, over de man die 'vader' was, 

over haar dagelijkse leven in het tehuis, maar ook over haar zoon in Amsterdam. 

Af en toe werden ook de tekenen van haar dementie merkbaar, bijvoorbeeld als ze tij· 

dens een wandeling door de tuin voor de tweede keer hetzelfde bessenstruikje ver

wonderd aanwees, of als ze ineens schrok omdat ze niet meer wist wat de leeftijd was 

van haar zoon en dacht dat ze zelf ongeveer 'veertig, dertig' is. Joop reageerde 

steeds liefdevol op zijn moeders verwardheid, maar ook nuchter; telkens vertelde hij 

haar met zachte stem hoe de vork in de steel zat. 

Tegen het einde van de voorstelling viel Joops moeder en brak hierbij een heup. De 

dramatische val werd blauw uitgelicht terwijl luid het 'Nonnenkoor' uit Strauss' Casa· 
nova klonk. Toeschouwers dachten dat U bent mijn moeder hier eindigde. Maar het 

volgende moment lag de oude vrouw bewegingloos in een ziekenhuisbed en prevelde 

'ik wil niet meer'. Hierna sloot Joop pas af met de mededeling dat zijn moeder niet 

dood was maar doorleefde: 'veel erger', voegde hij hieraan toe. Dit einde riep veel 

vragen op bij de toeschouwers: Is ze echt dood? Gaat het over euthanasie? JOOP 

ADMIRAAL Met het slot heb ik bedoeld: mijn moeder ligt daar dood te willen . Maar zo 

makkelijk is het niet. Daar werd van alles achter gezocht." 

Hoe Admiraal het voor elkaar kreeg om zichzelf zo geloofwaardig en vanzelfsprekend 

op te splitsen in twee personages, voor het oog van de toeschouwer, bleef voor veel 

mensen een raadsel. In de reacties waren de superlatieven dan ook niet van de lucht 

en een ware prijzenregen, onder andere een Louis d'Or, daalde op de acteur en zijn 

voorstelling neer. 

Jac Heijer: 'Joop Admiraal speelt hier de belangrijkste rol van zijn loopbaan én van 

zijn leven. Als auteur, acteur en als mens gaat hij verder dan ik ooit een Nederlands 

toneelspeler heb zien doen."' 172 
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In het seizoen 1 g85-1 g86 maakte Admiraal samen met hond Kino een uitgebreide 

tournee door Duitsland. Zoals eerder bij Avondrood, Als de dood en Bosch en Lucht was 

het Duitse publiek ook nu razend enthousiast over en geraakt door dit hele persoon

lijke, intieme toneel. Alleen het Duitse 'Ordnung muss sein' zorgde soms even voor 

een kleine hindernis. Joop ADMIRAAL Een keer kwamen we in een theater binnen, 

'Kein Hund!' werd er geschreeuwd. 'Für Hunde verboten.' Goed, zei ik, dan gaan we 

weg. later stond Kino bekend als de beroemde hond. Ik heb post gekregen van fans 

die vroegen om een pootafdruk van de berühmte Hund." 

MARIA VAN DER Wou DE, die vaak samen met technicus Charles Kersten als begeleid

ster en voor de kostuums meeging op tournee met Joop Je raakte zo gewend aan Joop 

en z'n moeder in die voorstelling, en dat ging maar door en door, waardoor die twee 

personen soms net even werkelijkheid werden. Ik zal nooit vergeten dat we de 

vrachtwagen een keer aan het inladen waren en dat ik ineens dacht 'waar is loops 

moeder nou toch?' Ze ging echt bestaan op een gegeven moment. Heel raar was dat." 

In februari 1982 werden gespreksdagen georganiseerd in Hotel De Golfslag in 

Egmond aan Zee die meer helderheid moesten verschaffen over de toekomst van Het 

Werkteater. Na een periode waarin er een duidelijk verschil in visie was ontstaan, was 

het tijd alle opties te bespreken en naast elkaar te leggen. De een zou het liefst een 

nieuwe start maken en verder gaan onder een andere naam en met nieuwe doelstel

lingen; de ander had plannen om met Het Werkteatergeheel nieuwe terreinen te 

gaan exploreren, bijvoorbeeld video of zelfs dans. 

MARJA KoK Mijn voorstel was om ons gedurende een jaar met video te gaan bezig

houden, maar ik heb het misschien niet goed genoeg geprobeerd. Ik wist zeker dat er 

zóveel mogelijk was, ik dacht: we zitten vast met het acteren en we moeten onszelf in 

het diepe gooien en weer voor iets kiezen, dat geeft ons weer die gezamenlijkheid, 

maar daar is niemand in meegegaan. Iedereen zat zo in z'n eigen ding, er waren geen 

openingen meer. Ik vind het nog steeds stom!" HANS MAN IN 'T VELD Ik stelde me een 

productiehuis voor. Minder dwang. Zoiets als Hauser Orakter maar dat wilden de 

anderen niet." SHIREEN STRO OKER Toen iedereen in Egmond aankondigde te willen 

vertrekken, heb ik gezegd dat ik onze plek desnoods breiend in de portiersloge zou 

bewaken. Die plek is voor mij heilig." 

De gesprekken werden voor de laatste keer begeleid door psychotherapeut Ton 

Dane, die voorheen op het Kattengat verschillende keren als deskundige buiten· 

staander betrokken was bij de groepsgesprekken. TON DANE Als er binnen een groep 

iets onder tafel ligt dat boven tafel gehaald moet worden, dan kan het beslist helpen 

er iemand van buitenaf bij te betrekken. Het ligt niet voor niets onder de tafel. Als er 

iets speelt dat niet openlijk uitgevochten wordt, dan gaat dat meestal over zeggen

schap, over machtsconflicten. In zo'n situatie kan niemand uit de groep zelf echt het 

voortouw nemen, want die wordt onmiddellijk onderuitgehaald. Het gaat immers 

over de verdeling van de macht. Tenzij iedereen voor zichzelf besluit hiermee op te 

houden en er een streep onder te zetten, los je zoiets eigenlijk niet zomaar op. 



Bij het Werkteater was voor mij op een bepaald moment duidelijk, dat de samenbin· 
dende krachten en de uit elkaar drijvende krachten ongeveer even sterk waren. Maar 
zonder een gezamenlijke oplossing voor de conflicten die speelden, konden mensen 
alleen individueel het besluit nemen om de situatie te beëindigen, door uit de groep 
te stappen. Volgens mij was het duidelijk de samenstelling van de groep die de kwa· 
liteit van de groep bepaalde. Zodra meerdere groepsleden weggingen en er nieuwe 
mensen bijkwamen, hield je in feite een andere groep over. Die overgebleven groep 
had best door kunnen gaan, maar niet zonder een nieuw begin te maken. Sommige 
mensen vonden het echter zó zonde en zó pijnlijk om het oude Werkteater op te hef· 
fen, dat ze het voort wilden zetten. Een echte oplossing zat er niet in. Daarna kon ik 
voor hen als groep eigenlijk weinig meer doen.n 
Ook de frisse zeelucht in Egmond bracht de verschillende partijen niet dichter bij 
elkaar. In tegendeel zelfs: Helmert Woudenberg besloot de groep met ingang van het 
nieuwe seizoen definitief te verlaten. 
HELMERT WOUDENBERG Aanvankelijk was het juist heel bijzonder dat, in het geval van 
Marja en mij, privé en werk eigenlijk één was. Wij gingen van ons werk naar huis, je 
neemt je werk weer mee, we zagen elkaar nooit niet. Werk en privé was altijd gekop· 
peld. Wat me is opgebroken, is dat de moeilijkheden die je binnen een relatie op een 
gegeven moment krijgt ook door het werk heen liepen. In die tijd liepen de spannin· 
gen nogal hoog op en ik kon het niet meer aan. Er zat toch heel veel van onszelf in de 
voorstellingen, met name bij Een zwoele zomeravond, en ik kon dat niet meer schei
den; het werd een soort nachtmerrie. De situatie was op beide fronten heel ingewik· 
keld. In Egmond heb ik tegen de groep gezegd dat ik wou stoppen, alleen het project 
waar ik op dat moment mee bezig was zou ik nog afmaken. Toevallig, want niemand 
buiten de groep wist nog van mijn besluit, werd ik drie dagen later gebeld door 
Toneelgroep Baal 'of ik zin had om daarte komen werken'. Zo ben ik meteen van het 
Werkteater in iets nieuws doorgegaan en viel ik niet in een zwart gat. Ik zocht juist 
afstand van alles." 

Enkele weken na de moeilijke groepsgesprekken in Egmond volgde op 1 o maart ig82 
de première van Een zwoele zomeravond. De filmcritici waren verdeeld in hun oordeel 
over de film; voor de een was het een teleurstelling voor de ander had het iets per· 
fects: ·Alles loopt precies uit de hand zoals je zou kunnen verwachten, maar allemaal 
precies op het goede moment, in goede dosering, in de juiste afwisseling. Er straalt 
uit de film een perfectie, die misschien het meest met stilering kan worden omschre· 
ven.'" Maar de 'precies goed gedoseerde chaos' werd door een andere criticus juist 
'klunzig' genoemd en sommige aspecten zouden bovendien ongeschikt zijn voor film: 
'Al dat gestuntel en gedoe levert bij tijd en wijle zeer amusante episodes op en er 
wordt uitstekend geacteerd, maar de film vertoont te veel clichés en dode plekken. 
Die doen zich vooral voor, als te duidelijk naar de gunst van het publiek wordt gedon· 
gen, als de plompe klucht de genuanceerde komedie verdringt. En op toneel kun je 
soms best kinderen door volwassenen laten spelen, maar in de bioscoop zit je er met 
je neus te dicht op: dan wordt het klunzige kleutermakerij. Bovendien krijg je 174 
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daardoor een stijlbreuk: als je realistisch begint 
moet je realist isch doorgaan.'" In het Haarlems 

Dagblad legde Charles Boost de nad ruk op het 
feit dat de film niet zozeer slecht was of klun
zig, maar dat hij van een samenwerking tussen 
Frans Weisz en Het Werkteater méér had ver
wacht dan een 'avondje ongecompliceerde 
pret' .'' 
De première van Een zwoele zomeravond vond 
plaats in het Amsterdamse Tuschinski Theater 
met alle glamour die je daarbij kunt verwach
ten . En natuurlijk was ook De Telegraaf die 
avond vertegenwoordigd. Toen OLCA Zu1DER· 
HOEK zichzelf en haar collega's enkele dagen 
later terugzag op de showpagina van Henk van 
der Meyden knapte er iets. In een briefje dat 
net zo kort als duidelijk was stelde zij de groep 
ervan op de hoogte, dat voor haar hiermee een 
grens was overschreden. 
Aan het Werkteater, Whomeverthat is, Ik in 
ieder geval niet meer. Er zijn grenzen. H.v.d.M. 
en zijn pagina zitten voor mij duidelijk aan de 
foute kant van de grens. Naïviteit dat 'het 
Werkteater dit is overkomen, dat het er eigen· 
lijk niets aan kan doen', telt niet. Om van die 
pagina weg te blijven is niet zo moeilijk. Er zijn 
geen codes voor, codes, die door die rossige 
pudding heel goed worden verstaan. 
Ikzelf ben helemaal niet zo'n overdreven bra· 
verd. Maar bij de club vond ik iets, dat ik in mijn 
eentje niet kan klaarspelen. Daarom ben ik er 
zuinig op: We krijgen de kans goed na te den

ken, we worden er voor betaald. Welnu, die club bestaat niet meer, het is geschied, 
mijn grootste angst: met de club in de roddelpers. Het kan niet meer teruggedraaid. 
Ik stap op. Bel Hans over de zakelijke consequenties. 
Dat niet schaamte in getroost ten onder gaat. Olga.'' 

RENSE RoYAARDS Al die verhalen waarom mensen bij ons zijn weggegaan, volgens mij 
is dat allemaal geschiedvervalsing! In grote lijnen gingen mensen weg uit angst, uit 
ongenoegen, uit ongenoegen met zichzelf. Zo is Joris zogenaamd weggegaan omdat 
we niet allemaal gelijk betaald werden en Olga vanwege die Telegraaf; allemaal edele 
motieven maar volgens mij klopt er geen reet van. Mensen zaten niet meer lekker in 
wat ze deden, anders stap je wel over zoiets heen.'' 



Wat Olga Zuiderhoek betreft had Royaards gelijk: de concrete aanleiding voor haar 

vertrek mag dan wel het vers lag in De Telegraaf geweest zijn, daar was al een periode 

va n twijfe l over de koers van de g roep aan voorafgegaan . OLCA Zu10ERHOEK De 
besprekingen gingen op een bepaald moment voor mij te veel over' als je dit hier 

doet scoor je dáár een lach', terwijl ik het leuker vind, en dat vind ik nog steeds, om 

de lach tegen te houden of in ieder geval om het niet op die manier te bespreken. 

Maar dingen groeien gewoon zo. Het was ook geen commentaar of zo. Ik voelde me 

er op een gegeven moment niet meer thuis. En solo's daar hield ik helemaal niet van 
en zeker niet in een ensemble, dat beroemd is om zijn samenspelen. Joop speelde 

samen met zijn hond, en dat ging nog over euthanasie, maar al die andere solo's daar 

gaf ik eigenlijk niet om, niet bij Het Werkteatertenminste. En we hadden niet zoveel 

tijd meer voor elkaar, voor mij was •.. de ziel er uit. Toen ben ik gewoon weggegaan, 

maar zo ging iedereen langzaam aan weg. Nadat ik besloten had te vertrekken, kreeg 

ik een telefoontje van Lodewijk de Boer of ik mee wilde doen aan een muziektheater· 
voorstelling, Wolkbreuk, naar een stuk van Jan Wolkers en met het Willem Breuker 

Collectief. Dat ben ik meteen gaan doen.'° 
CAS ENKLAAR Onze formule heeft in de loop der jaren tot fantastische resultaten 

geleid. iedereen was voor alles verantwoordelijk, niemand kon zich aan welke klus 

dan ook onttrekken. Dat is vaak moeilijk: bij gebrek aan een directie kon daar bij ons 
ook niet op gemopperd worden en dat gold ook voor de regie, de decors, het zakelijk 

beleid, voor alles kortom. Iemand als Olga Zuiderhoek kon dat op den duur niet meer 

aan; zij voelde zich op het laatst bij wijze van spreken verantwoordelijk voor de broek 

die Shireen in haar vrije tijd droeg. Hoezeer ik haar vertrek ook betreur - ik begrijp 

heel goed wat haar dwarszat. Ik ben zelf ook een jaar weg geweest, maar mij brak het 
juist op in decors van anderen te moeten staan die soms te lelijk waren voor woorden, 

zonder dat ik daar zelf iets aan kon doen.•• 

MAART 19! 2 Steun Aan Argentijnse Moeders 
Peter Faber en Shireen Strooker spelen 

een act in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over censuur in Argentinië. 

Me• 1902 Amnesty International 
Peter Faber, Rense Royaards en Shireen Strooker doen mee 

aan een benefietoptreden in Carré voor Amnesty International . 

3 JuN1 1902 Bouwcentrum Rotterdam 
Eenmalig optreden rond het thema 'maatschappe-

lijk bouwen' door Peter Faber, Ha ns Man in 't Veld, Kees Prins, Arjan Ederveen, Nico Bunnin k en Carla Reitsma. 

l 



177 

DE ZOMER 
YAll 1982 

RISTORAllTE 
GUATELLI 
l AYOllD· 

STUK Il 

Risrorante Guatelli ( 198 1) 
Herman Vinck, René Groot· 
hof, Paul Prenen en Kees 
Prins 
Foto: Charlot Wissing 

Na het tumultueuze seizoen 1981-1982 waarin de meningsverschillen in de groep zo 

manifest waren geworden en Helmert Woudenberg en Olga Zuiderhoek waren opge

stapt, stond de zomer weer voor de deur. Het jaar ervoor was de tent ingepakt blijven 

liggen, maar deze zomer - zo was de bedoeling - zou hij opnieuw het middelpunt zijn 

van ouderwets Werkteater-spektakel. Dat zou anders uitpakken. Ook in de tent, waar 

iedereen toch zu lke goede herinneringen aan had, b leek de schade die de groep 

inmiddels had opgelopen niet ongedaan gemaakt te kunnen worden, ook niet tijde

lijk. De polarisatie binnen het gezelschap kwam in de programmering die zomer zelfs 

pijnlijk duidelijk tot uitdrukking. 

Joop Admiraal, Frank Groothof, René Groothof, Hans Man in 't Veld, Herman Vinck en 

Helmert Woudenberg speelden (met gastacteurs) Ristorante Guatelli, een voorstelling 

die zich het best liet omschrijven als een vrolijke, muzikaal omlijste familieklucht à la 

Zwoele zomeravond. De tweede voorstelling, Avondstuk Il (gemaakt door Marja Kok, 

Yolande Bertsch, Cas Enklaar. Daria Mohren Rense Royaards), brak in vrijwel alle 

opzichten met de tenttraditie van Het Werkteater en joeg menig toeschouwer en cri

ticus verontwaardigd de tent uit. 

Naast deze twee voorstellingen werd overdag een muzikale jeugdvoorstelling 

gespeeld, De tuinen van Dorr, en bracht Peter Faber een soloprogramma, Wonderen. 

Ristorante Guatelli was in eerste instantie gemaakt en gespeeld als een 'kerstverras

sing' op het Kattengat in december 1g80. De acteurs hadden zich toen al voorgeno

men om het idee later weer op te pakken en er verder aan te werken. Ristorante Gua
telli gaat over een Italiaans restaurant dat failliet dreigt te gaan omdat de kookkunst 

van de Nederlandse chef -kok duidelijk onder de maat is. Een rijke schoonzuster uit 

Amerika bezoekt het restaurant en is bereid haar zwager financieel te ondersteunen 

onder één voorwaarde: ze wil met de hele fami lie Guatelli op de foto. Voordat dat 



zover is, wisselen maffe scènes met clowns, maffiabazen en andere gespuis elkaar in 
hoog tempo af. 

Het publiek was over Ristorante Guate//i zeer enthousiast en de pers sloot zich daar 
grotendeels bij aan; Hanny Alkema in de Volkskrant van i i juni ig82: 'Een verrukkelijk 
spektakel, pretentieloos maar spiritueel'. Lien Heyting dezelfde dag in NRC Handels
blad: 'Het Werkteater is nog steeds de meest briljante groep van Nederland: het 
brengt volmaakt volkstoneel.' Kritischer was het oordeel van de recensent van de 
Haagsche Courant: 'De Amsterdamse groep behoeft de neus zeker niet op te halen 
voor wat zij in Ristorante Guate//i doet, maar zal ook voor ogen moeten houden, dat 
gemakkelijker succes de aanzet tot uitgediepter raffinement doet verflauwen. En 
daar waren de sporen in dit geval beslist van zichtbaar. Meer dan tien jaren fris van de 
lever blijven improviseren valt niet mee. Een genoeglijke grap bleef het, dat wel, 
maar Het Werkteater zit nu eenmaal vast aan zijn bereikte prestige en dat ligt ho
ger.'" Daarmee werd de vinger op de zere plek gelegd, want ook al werd Ristorante 
Guatelli met toewijding gemaakt en gespeeld, het kon geen werkelijk verrassende 
productie worden genoemd. 
HANS MAN IN 'T VELD We hebben die voorstelling in alle integriteit gemaakt. Het was 
misschien niet een van de briljantste voorstellingen, het rammelde aan alle kanten, 
maar het was leuk om te doen en het sprak enorm aan. Wonderlijk genoeg kreeg het 
ook goede kritieken terwijl we het intern toch niet zo goed vonden." 

Avondstuk Il was, in tegenstelling tot het verhalende Ristorante Guatelli, een experi
ment, een montage van totaal verschillende scènes of beter: situaties. De acteurs 
bevonden zich tijdens de voorstelling grotendeels in hangmatten die her en der in de 
tent waren opgehangen. Af en toe lazen zij stukjes voor uit het Werkteater-verslag 
dat in 1 g8o als boekje was verschenen (Teaterwerk sinds 1970) en er werden handelin
gen verricht die schijnbaar zinloos leken en door een recensent als 'theatraal volsla
gen oninteressant' werden bestempeld. In Avondstuk Il drong zich aan het publiek het 
grote Niets op, de grote Stilte ... 
RENSE ROYAARDS Avondstuk Il zei iets over wat we aangingen, dat we bereid waren 
iets totaal anders te gaan doen. Ik denk wel dat de motiveringen daarvoor onderling 
heel verschillend waren. Sommigen deden het uit ongenoegen met de koers van de 
club, anderen, zoals Marja, hielden er altijd wel van om de boel op losse schroeven te 
zetten. Kijk, aan de ene kant had je het succes, de succesformule, en aan de andere 
kant had je de non-succesformule_ En je had bij ons ook altijd mensen die meer appel· 
leerden aan het succes dan anderen. Op de een of andere manier zat dat altijd al inge
bakken, vond ik- Er waren mensen die toch veel meer dan anderen in het conventione· 
Ie theater hadden gewerkt toen we met Het Werkteater begonnen. Avondstuk Il was 
in elk geval een totale breuk met wat we tot dan toe in de tent gedaan hadden. Men
sen waren verbijsterd: 'dat deze club, die zulke dingen heeft gedaan, dat die zoiets 
kon doen', of men vroeg zich af of het onmacht was en hoe we het konden verzinnen. 
De sit uatie was heel erg bepalend voor wat er daarna gebeurde, het heeft veel losge
maakt, vooral bij onszelf_ 
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Avondsruk IJ in Maastricht (juli 
1982) 
Marja Kok, Yolandc Sertsch, 
Cas Enklaar en Rense Royaards 
Foto: Maria van der Woude 

De eerste toeschouwers durfde n meestal na 
een uur de tent te verlaten, ·een beetje 
besmuikt', schreef Harry Huizing in het 
Nieuwsblad van het Noorden, 'want weg· 
lopen bij Het Werkteater - dat doe je toch 
niet?''' Over het verdere verloop van de 
voorstelling: 'Inmidde ls zijn er zeker twintig 
mensen de tent uitgestapt. Het meesnaaien 
van de boekjes op het podium begint dan 
een geli efd middel t e worden om agressie 
over deze tegenvallende voorstell ing af t e 
reageren. Vanaf dat moment beg int het 
a ll een maar leuker te worden: de spelers 
van Het Werkteater dagen het publiek 
steeds meer uit en het publiek begint 
steeds ontevredener te worden.· Een 
impressie van Avondstuk Il en de reacties die 
het st uk opriep aan de hand van een brief 
van CAS ENKLAAR aan 'lieve J.', 27 juni 1982 

Gisteren heb ik tijdens een voorstelling van Avondstuk Il in de tent in Groningen een 
bezoekster hard tegen de borst geduwd en ook, volgens één van haar handlangers, 
haar bril beschadigd. Op de een of andere manier schijnt onze voorstelling uit te nodi· 
gen tot publieksparticipatie, hetgeen helemaal de bedoeling niet was, de mijne niet in 
ieder geval. Het breekt altijd los na de act van Marja, die bestaat uit tennissen, oesters 
eten en meerdere exemplaren van het boekje 1ojaar Werkteaterverscheuren. (Dat gaat 
ook vrij ver. want die boekjes zijn even tevoren à f 5,- in de tent verkocht.)[ ... ] Temid· 
den van dit pandemonium probeerde ik toch mijn nummer te volvoeren, waarin ik een 
vrouwelijke arts ben, witte jas en parels (geïnspireerd op die adembenemende dokte· 
res in Sehnsuchtder Veronika Voss van Fassbinder, heb je die gezien?). Ik zing dan, met 
een poging tot een soort alt, 'Ueber alle Gipfeln', gezeten aan een keukensetje van 
marmer-plastic, op 't tafeltje een grote schelp met de roze gleuf naar voren. Ik werd 
een soort uitgejouwd, wat mijn stemming niet verbeterde, en schrok heel erg toen een 
baardmans, die ik niet had horen aankomen, ineens achter me stond en de schelp wilde 
pakken. Ik vervolgde met een dans, waarin ik me ontdoe van doktersjas, parels, panty, 
waarna ik, geknield bij 't hoopje kleren, lang uithijg - allemaal regie Marja Kok." 
RENSE RovAARDS Ik herinner me dat we in Maastricht speelden en er wat mensen kwa
men kijken uit Amsterdam, mensen die voor het toneel 'belangrijk' waren of zo. En ik 
geloof dat het Marja en Yolande waren, die totaal geparalyseerd waren en niet op kon· 
den, uit angst. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt!" 
CAS EN KLAAR Een paar dames eisten hun geld terug (jammer genoeg is de tent niet gra· 
tis meer): •Als ik een ons rookvlees koop en het is bedorven ga ik ook naar de winkel 
terug.' Ik riep verhit dat wij door de regering betaald worden om kunst te maken en als 
die kunst ze niet beviel, dan was dat pech. Dat er hier geen sprake was van een com· 



merciële transactie, dat ze dan naar John Lanting moesten gaan. Daarna, in de bus, 
sloeg de depressie natuurlijk toe en voelde ik een neiging opkomen om ermee op te 
houden, te meer omdat Yolande en Marja enthousiast waren over de avond. 'Een hap· 
pening enz.' Daria had twee oudere dames gesproken, die 'bijna huilend' zeiden, dat 
ze 'nooit, nooit' meer naar ons zouden komen kijken, 'we hadden zulke mooie dingen 
gedaan en hoe konden we ze nu zo'n verdriet doen'. Weg met die dames, daar waren 
we het over eens. Die mensen na afloop praatten, alsof ze er recht op hadden dat ze 
van ons kregen, wat we ze altijd gaven en anders geld terug. Het Mies Bouwman· 
effect, kon ik het eens van nabij meemaken." 
Maar hoe publiek of critici ook over beide zomerproducties oordeelden, erger voor 
Het Werkteater was dat de twee groepen elkaars voorstelling verafschuwden. Wat de 
onderlinge betrokkenheid en loyaliteit betreft was de zomer van i 982 een dieptepunt. 
HANS MAN IN 'T VELD Avondstuk Il vond ik helemaal niks aan, het was gedoe en niet 
spannend. Achteraf denk ik dat het een goed vormexperiment is geweest, maar in de 
verkeerde context; je moetje Marco Borsato voorstellen die ineens John Cage gaat zin· 
gen ... Bovendien botste het met wat wij in de tent deden. Mensen waren de ene avond 
geënthousiasmeerd door Rittorante Guatel/i en kwamen de volgende dag nog eens met 
de hele familie terug, maar dan stond, zonder duidelijk aankondiging, ineens Avond

ttuk Il geprogrammeerd. Ik was van mening dat we hierover naar het publiek toe duide· 
!ijker moesten zijn, die tent bleef toch een circustent, maar Cas legde dat uit als een 
verbod op hun voorstelling ... " 
CAS EN KLAAR Hans kwam met sentimentele verhalen over mensen die met opa en oma 
een dagje overkwamen uit Stramproy voor een gezellige avond en dan 'per ongeluk' bij 
ons terechtkwamen. Hij vond dat we op z'n minst de mensen moesten waarschuwen 
middels een stukje in het programma. Ik stelde voor een papier boven de ingang van de 
tent te prikken met 'Artistiek! U bent gewaarschuwd!' erop." [ ... ] Overigens: Ondanks 
de verschillen hadden beide producties één ding gemeen, zij verwezen op geen enkele 
wijze meer naar de actualiteit van de Nederlandse samenleving. Guatelliwas entertain· 
ment-om-'t-entertainment, Avondstuk l'art pour l'art.'° 

Het Werkteaterviel langzaam uit elkaar, maar in de warme, tot de nok toe gevulde 
tent, ging dat die zomer nog aan de meeste toeschouwers voorbij. Behalve aan Tim, 
een toeschouwer die op 20 augustus 1982 naar aanleiding vanAvondstuk Il aan Het 
Werkteater schreef: 'Nadat jullie de speelruimte in de tent hadden verlaten ben ik nog 
even bij jullie geweest, wellicht herinneren jullie mij niet meer- streeptrui +bril - en ik 
praatte eventjes met jullie. Deze avondvoorstelling vond ik vreselijk goed, aangrijpend 
ook wel, jullie lieten zien dat je het niet meer weet, hoe verder te gaan. Jullie draaien 
nu de rollen eens om: door jullie werd een beroep op het publiek gedaan maar de men· 
sen wilden beziggehouden worden, lachen, lachen ... Jullie lieten blijken dat er ook tij· 
den zijn waarin je twijfels zijn gegroeid, zo groot dat je het spoor bijster bent als 
groepslid en als groep. Tenminste, zo denk ik dat jullie het bedoeld hebben. Ook voel· 
de ik een soort wanhoop: laat er in vredesnaam iets gebeuren. Respons! Dit is een 
schreeuw om hulp!"' 180 





CREATIEVE 
IMPASSE 

De crisis waar het Werkteater in terecht was gekomen, was niet zo uitzonderlijk. De 

gebeurtenissen binnen de groep weerspiegelden in feite een ontwikkeling die zich in 

die periode in de toneelwereld aftekende. De Raad voor de Kunst signaleerde in 

februari 1 g82 voor het eerst een 'luwte op artistiek gebied' en er werd gesproken van 

een 'creatieve impasse'. 

Het toneel kwam na tien jaren van explosieve groei en ontwikkeling opnieuw in een 

overgangsfase terecht. De nieuwe aanpak en verworvenheden van de generatie thea· 

termakers die na 1 g70 het theaterlandschap was gaan domineren, leken hun magie 

verloren te hebben. In ieder geval was van de artistieke bezieling waarmee het be

staande toneel toen in korte tijd ondersteboven was gehaald nauwelijks sprake meer. 

Mensen die j arenlang intensief hadden samengewerkt om de gewenste vooruitgang 

te rea liseren, raakten op elkaar uitgekeken en hadden een sterke behoefte aan een 

nieuwe omgeving met nieuwe mensen. Hechte collectieven waren genoodzaakt zich 

open te stellen omdat er een cultuur aan het ontstaan was waarbij de acteur steeds 

vaker zelf bepaalde met wie hij aan welk stuk wilde werken. 

De Raad voor de Kunst meende dan ook dat het toneelbeleid aan een grondige her· 

ziening toe was. Tot dan toe werden subsidies aan gezelschappen vrijwel vanzelfspre· 

kend jaar na jaar verlengd, waardoor er eigenlijk geen ruimte was om nieuwe aanvra· 

gen te honoreren. Het nieuwe beleid zou er volgens de Raad op gericht moeten zijn, 

om subsid ies vast te leggen voor een periode van drie à vij f jaar, om daarna alle gezel· 

schappen te beoordelen en de subsidies eventueel in te trekken of te wijzigen. Deze 

plannen werden overigens ontwikkeld in de periode dat het eerste kabinet Lubbers 

aantrad, er op veel terreinen bezuinigd ging worden en er binnen de rijksbegroting 

zeker geen extra geld voor cultuur werd vrijgemaakt. Het voorstel zou in 1988 leiden 

tot het instellen van de zogenaamde 'kunstenplan regeling', een systeem waarin sub

sidies voor vier jaar gegarandeerd werden. Tot op heden werkt de overheid met deze 

kunstenplannen. 

Als gevolg van de zogenaamde 'creatieve impasse' en bijbehorende maatregelen 

moesten groepen als Proloog en het Amsterdamse Volkstoneel als eerste het veld rui

men. In zijn advies van 1984 sprak de Raad voor de Kunst zich bovendien uit voor de 

opheffing van Sater, De Nieuwe Komedie, Poëzie Hardop, De Theaterunie en Toneel

groep Centrum. Alleen het advies om Centrum op te heffen werd door de minister van 

wvc, Eelco Brinkman, niet overgenomen, maar ook die groep ging enige tijd later als

nog ten onder. samen met Het Publiekstheater.' 

De periode tot 1988 zou in het teken blijven staan van een onrustige en vaak onbevre

digende zoektocht. Maar terwijl de overheid sprak van een 'artistieke luwte', was 

deze overgangsperiode tot circa 1988 voor veel theatermakers en liefhebbers wel 

degelijk interessant en spannend. De kleine zaal, het nieuwe acteren, dichtbij de toe

schouwer, en het daarbij behorende repertoire werd gedurende de jaren tachtig defi

nitief verankerd in de Nederlandse toneelcultuur. Het waren groepen als Art & Pro 

van Frans Strijards en Maatschappij Discordi a van Jan Joris Lamers, die toonaange

vend werden. Korte tijd later ontstonden nieuwe gezelschappen als Hollandia, De 182 



INTERIM· 
JAAR 

Trust en een aantal Vlaamse gezelschappen als De Tijd en De Blauwe Maandag Com

pagnie - stuk voor stuk gezelschappen die actief waren in de kleine zaal (vlakke
vloer-theaters). Alle richtten zij zich op conceptueel theater voor de kleine zaal, waar

bij de aandacht vooral uitging naar de acteur en zijn spel en het directe contact met 

het publiek. Een regisseur die hetzelfde nastreefde in de grote zaal, en daar zeer suc

cesvol in was, was Gerardjan Rijnders, van 1987 tot 2000 artistiek leider van Toneel

groep Amsterdam, de opvolger van het Publiekstheater en Centrum.' 

HANS MAN IN 'r VELD In Egmond was sprake van een panieksituatie: we waren door 

persoonlijke en andere problemen in een crisis beland, die leek uit te monden in de 
opheffing van het Werkteater. 

CAS ENKLAAR Het is voor ons allemaal een vreselijke klap omdat we er geen van allen 

aan toe zijn om uit elkaar te gaan. In werkelijkheid blijkt de crisis minder erg dan we 

aanvankelijk vreesden: we maken een normale ontwikkeling door en dat is geen 

reden voor groot alarm. Om die ontwikkeling vorm te geven, hebben we een interim
jaar ingesteld, een periode van heroriëntatie.[ . .. ] We gaan met z'n allen eigenlijk 

terug naar waar we ooit begonnen zijn. iedereen wordt weer wie hij eigenlijk was en 

wat hij eigenlijk wilde voor het ontstaan van Het Werkteater. 

HANS MAN IN 'r VELD Er zijn bij het Werkteater altijd een paar mensen geweest die de 

rest op sleeptouw namen, de bedoeling van dit interimjaar is echter dat ieder groeps
lid zijn eigen mogelijkheden onderzoekt, zijn eigen grenzen afbakent en zijn eigen 

plannen uitvoert zonder dat activiteiten aan een collectieve doelstelling worden 

getoetst. [ ... ] De weg die we nu bewandelen is het beste alternatief voor opheffing, 

hoewel ik daar in principe totaal geen bezwaar tegen heb als zou blijken dat onze 

nieuwe aanpak geen potentie heeft. Voor mij is het noodzakelijk dat de vlam af en 
toe eens flink in de pan slaat, ons werk mag geen automatisme worden.' 

CAS EN KLAAR Ik ben ervan overtuigd dat het klopt zoals het gaat, dat alles een orga

nisch verloop heeft. Op de buitenwereld komt dat vaak heel anders over, al was het 

maar omdat men het als een rechtvaardigheid beschouwt, dat iets dat zo hoog geste
gen is ook diep valt. Voor ons is dat alleen een reden te meer om te laten zien dat we 

niet van gisteren zijn. 

Nadat de meningsverschillen over de nieuwe koers van het Werkteater zó ver op de 

spits waren gedreven dat zelfs een opheffing dreigde, werd het besluit genomen om 

het seizoen 1g82-1983 tot een interimjaar te bestempelen. Gedurende dat jaar zou 
het Werkteater als een productiewerkplaats gaan functioneren. In plaats van het 

driemanschap nam een driekoppig bestuur de dagelijkse leiding in handen. In dat 

bestuur namen telkens twee (wisselende) groepsleden plaats plus één vast bestuurs

lid dat van buiten de groep werd aangetrokken. Dat vaste bestuurslid werd Jan Kas

sies, de man die zo'n cruciale rol gespeeld had bij de oprichting van het Werkteater, 
door Jan Joris Lamers in te fluisteren dat er bij CRM zeer waarschijnlijk geld te krijgen 

zou zijn voor een nieuw initiatief. 



Een driekoppig bestuur dus aan de leiding van het Werkteater met méér beslissings· 

bevoegdheid dan het oorspronkelijke driemanschap. De acteurs zaten in principe 

thuis. Wie een plan had voor een project kon bij het bestuur een aanvraag indienen 

voor een deel van de Werkteater-subsidie. De belangrijkste functie van het bestuur 

was die aanvragen te beoordelen en de financiële middelen, de ruimte en de man

kracht over de projecten te verdelen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het 

gezelschap bleef zoals daarvoor in handen van de hele groep.• 

De plannen voor het interimj aar vielen uiteen in twee hoofdcategorieën: videoprojec

ten en theaterprojecten. Daarnaast was er nog een kleine categorie· onderzoek in 

algemenere zin', wat eigenlijk niet meer was dan een verzamelnaam voor de activitei

ten van enkele acteurs buiten de groep. Shireen Strooker vertrok in december voor 

een ha lf jaar naar de Verenigde Staten om, op uitnodiging van de Universiteit van 

Berkeley (Californië), met studenten twee nieuwe voorstellingen te maken volgens 

'de Werkteater-methode'. Rense Royaards trok zich enkele maanden terug om te 

werken aan een scenario en een serie verhalen over Mexico en de omstandigheden 

waaronder hij daar van oktober 1 g80 tot maart 1981 een theaterproject had geleid. 

En later in het seizoen, vanaf mei, werd Frank Groothof enkele maanden uitgeleend 

aan Orkater voor de opera Ballast van Rob Hauser. 

De theater- en videoproducties die gedurende het eerste interimjaar het li cht zagen, 

waren wat betreft inhoud en stijl allemaal zeer verschillend en met uitzondering van 

het Tsjechov-project Oe meeuw werd er, net als de voorgaande seizoenen, hoofdzake· 

lijk in kleine groepjes of alleen gewerkt. 

SEPTEMBER i9e2 Steun Aan Argentijnse Moeders 
Act door Shireen Strooker, haar 

dochter Devika Strooker, Astrid Seriese, Ruurt de Maerschalck, Kenneth Herdigein en Glenn Durfort . 

SEIZOEll 
ltlt· ltli 

In september 1g82 werden er vier nieuwe theaterprojecten opgestart. 

Cas En klaar ging werken aan een solovoorstelling, getiteld Een avond met Joan. Hij 

vertolkte hierin · de eeuwigdurende Hollywoodster die schitterde in niet minder dan 

84 speelfilms: Joan Crawford' en gaf in een monoloog van vijf kwartier vorm aan zijn 

fascinatie voor de klassieke Hollywoodsterren. Ik leefde totaal in die filmwereld van 

vroeger - en eigenlijk nog wel. Ik heb jaren gehad dat ik vij f films per week zag en 

archieven over film bijhield. Ik lees nog steeds veel biografieën van filmsterren. Het 

liefste zou ik Rita Hayworth zijn geweest of". Gene Kelly. [Joan Crawford] belichaam· 

de alles wat het woord ster inhoudt: status, gemaakt door publiciteit , in feite een 

lege huls die zichzelf tot kunstwerk perfectioneerde, zoals Mathilde Willink ook 

bewust deed.' 184 
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Een avond met Joan (1982) 
Cas Enklaar 
Foto: Maria van der Woude 

Met zichtbaar genoegen denkt deze 

Joan Crawford in de voorstelling 

terug aan de vele hoogtepunten die 

haar carrière kende, terwijl door de 

akelig sombere werkelijkheid - een 

filmster van weleer vereenzaamd op 

haar oude dag - dit roemrijke leven 

in een heel ander licht komt te staan. 

Pieter Kottman in NRC Handelsblad: 

'Zonder kokette travestiegebaartjes 

en zonder pruik of glitterjurk schil

dert Enk laar zijn personage zo liefde

vol en met zoveel ingeleefde aan

dacht voor het detail, dat de weerzin 

jegens deze filmfeeks ook ruimte laat 

voor sympathie voor haar verscheur

de en mishandelde karakter. Zelfs de 

plastic hoezen om haar smetteloze 

tweezitsbankje wekken niet uitsluitend meer de lachlust op, als Joan op volkomen 

ongerijmde en verdedigende toon betoogt dat zij haar Oscar na i 8 jaar trouwe dienst 

aan haar broodheren MGM, werkelijk verdiend had. Dan beseft men plotseling hoeveel 

gekwetste menselijkheid er schuilgaat achter dat wassen masker, want verdiend 

hééft Joan die Oscar natuurlijk: niemand speelt nu eenmaal de dronkeman, zonder 

zelf werkelijk ook een beetje dronken te zijn. " 

Ondanks deze en andere goede kritieken viel de publieke belangstelling voor Een 

avond met laan tegen. Het probleem met deze voorstelling was, volgens ENKLAAR, dat 

de afstand tussen hem en het publiek waarschijnlijk te groot bleef: Ik sta niet boven 

Joan, ik val te veel met haar samen_ Ik moet een onspontaan, onsympathiek iemand 

uitbeelden, en daar lijd ik zelf als acteur onder. Het is een rol die ik niet helemaal kan 

hanteren, juist omdat hij zo dicht bij me ligt.' 

Herman Yinck, die binnen het Werkteater niet zo vaak op de voorgrond trad, nam 

voor zijn project, De ijzeren weg, zijn persoonlijk verleden als uitgangspunt. 

Als een zwerver, Sjef genaamd, komt hij terecht in een trein, die hem in zijn geboor

tedorp Aalst in België brengt. Tegenover hem zit een vrouw, gespeeld door de Belgi

sche actrice Geertrui Daem, die van aantrekkelijke reisgenote langzaam verandert in 

zijn eigen moeder. Herman Yinck speelt vanaf dat moment zijn vader en een pop beli

chaamt Sjef als klein kind. Zo verandert de reis naar Aalst in een reis terug in de tijd, 

over een ijzeren weg, die de toeschouwer confronteert met de omstandigheden 

waaronder Sjef opgroeit: hoe zijn vader als soldaat naar het front wordt uitgezonden, 

hoe moeder en zoon er tijdens de bezetting alleen voor staan, en hoe het gezin na de 

oorlog de draad van het gewone leven weer probeert op te pakken. De muzikale 

begeleiding door Rob Boonzaaijer en het gebruik van lichteffecten en een heus 



De ijzeren weg (1983) 
Hefman Vinck, Rob Boonzajer, 
Geertrui Oaem 
Foto: Catrien Ariëns 

Gebroed ( 1983) 
Frank Groothof en René 
Groot hof 
Foto: Charlot Wissing 

decor, droegen in belangrijke mate 

bij aan de illusie waar in fl ash-backs 

van armoede en oorlog nachtmer

rieachtige vormen aannamen. 'Een 

sociaal-hist orisch drama' noemde 

Pieter Kottman De ijzeren weg in NRC 

Handelsblad op 12 februari 1983. Hij 

betreurde het dat de aandacht met 

name naar de ouders uitging en niet 

naar het kleine universum van het 

kind, maar de react ies waren overwe

gend positief . Vooral het spel van 

beide acteurs oogstte veel compli· 

menten.• 

De broers Frank en René Groothof maakten samen Gebroed met muzikale begeleiding 

van Paul Prenen. RENÉ GROOTHOF We waren eerst van plan een bestaand stuk te doen, 

De koningen de nar, een Belgische tekst [van Michel de Ghelderode - mvs] uit 1925 

over misdaad. Het was eigenlijk een thriller over een koning die zijn vrouw vermoord 

had en een nar die hem aan zijn misdaad blijft herinneren. Dat voorstel gi ngen we 

bespreken bij Jan Kassies en daar zaten in ieder geval Shireen en Daria ook bij. Shi

reen stelde voor dat we er iemand voor zouden vragen, een stimulator. Omdat het 

eigenlijk over misdaad ging, dacht zij aan Michiel Berkel. Die had net een boekje 

geschreven over dat onderwerp. Hij wilde inderdaad op het verzoek ingaan en is er 
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BLIJSPEL1 

even later met ons aan begonnen. Maar na een aantal besprekingen over de koning en 

die nar vroeg hij waarom we eigenlijk een bestaand stuk gebruikten:' Jullie zijn toch 

het Werkteater? Waarom maken jullie niks zelf?' Zijn boek was gebaseerd op inter· 

views, vandaar dat hij met het idee kwam om ons eerst apart te gaan interviewen. 

Achteraf bleek dat we het allebei veel over onze jeugd hadden gehad. Aan de hand 

van die interviews hebben we een aantal scènes bedacht over twee broertjes en zijn 

we verder gaan improviseren. Die werkwijze lei dde in het begin tot een stuk zonder 

verhaal, er stond een piano en een bed, we zouden muziek gebruiken en in ieder geval 

ging het over ons. Een raar stuk, maar wel heel mooi, heel poëtisch. Maar toen we er 

mee in zalen gingen spelen, merkten we dat het publiek er toch een beetje afstande· 

lijk tegenaan bleef kijken. Ik geloof dat het in Haarlem was, dat we ineens op het idee 

kwamen om het in een situatie te gieten: een veertigjarig huwelijksfeest georgani· 

seerd door twee broers. Iedere voorstelling kozen we twee mensen uit het publiek als 

'onze ouders' en de rest van het publiek spraken we aan als onze familie. Het werd 

toen een soort tentvoorstelling, een familiefeest waarbij de twee organiserende 

broers ruzie krijgen, teruggaan in het verleden en uiteindelijk zien hoe een en ander 

in elkaar zat. Frank en ik zaten als broertjes heel dicht op elkaar en we deelden heel 

veel, sliepen in één bed. deelden herinneringen aan die tijd, het ouderlijk huis. In 

Gebroed zat natuurlijk ook veel fantasie. Het was dertigjaar na dato en we verzonnen 

er van alles bij, we romantiseerden het verleden ook. Maar dat gaf niet, het ging ook 

over het verlangen naar hoe het had kunnen zijn, hoe we wilden dat onze ouders ons 

zagen, hoe je gezien wilt worden door anderen. Het had daardoor iets heel kinder· 

lijks, heel aandoenlijk.' 

In de zomer van 1984 bewerkten de twee broers de bestaande voorstelling tot een 

tentvoorstelling voor kinderen: Broertjes. Enkele maanden later, in november, maak· 

te de VARA op Het Kattengat bovendien een registratie van Gebroed die werd uitge

zonden op televisie. Gebroed bleef lange tijd een publiekstrekker. Zelfs toen Frank en 

René Groothof al voor zichzelf waren begonnen (1 g86), traden ze nog met deze voor· 

stelling op. 

Terwijl Enklaar, Vinck en de gebroeders Groot hof een voorstelling maakten over (een 

aspect van) hun eigen leven en hiervoor dus dichtbij zichzelf bleven, kozen Shireen 

Strooker en Hans Man in 't Veld juist voor een project waarin ze wat afstand konden 

nemen van het serieuze en het persoonlijke. Het tweetal nam hiervoor een komedie 

van de Amerikaanse auteur Bill Manhoff, getiteld The owl and the pussycat, die in 

1 g10 verfilmd was met Barbra Streisand en George Segal in de hoofdrollen. 

In het stuk vindt een ontmoeting plaats tussen een man en een vrouw die al lange tijd 

tegenover elkaar wonen. Hij is een eenzame, wat sukkelige man die in een boekwin· 

kei werkt; zij is een onstuimig type dat thuis opvallend veel mannenbezoek ontvangt. 

De boekverkoper weet dat maar al te goed, want al geruime tijd houdt hij de vrouw 

vanuit zijn winkel in de gaten.•• 

SHIREEN STROOKER Watje op de been houdt is werken aan iets. Ik had, gewoon omdat 



Een blijspe/?(1982) 
Shireen Strooker en Hans 
M an in 't Veld 
Foto: Johan Viqeveno 

de tijden zwaar waren, vreselijk zin om mensen 

aan het lachen te maken en om mezelf aan het 

lachen te maken en plezier te hebben met iets 

dat grappig is. Blijspel? was voor ons allebei een 

enorme stimulans in die tijd, het verstevigde 

onze keuze om op het schip te blijven en het 

Werkteater niet op te geven. En het sloeg 

bovendien enorm aan bij het publiek." Zo vlak 

voor kerst was het publiek inderdaad wel te 

porren voor een amusante avond toneel en vol· 

gens Shireen 'had Hans altijd wel gevoel voor 

die dingen."' 

Shireen en Hans noemden de voorstelling vra· 

gend Een blijspel?. Ze wilden onderzoeken wat 

het spelen van een blijspel van hen eiste en of er 

méér bij kwam kijken dan simpelweg scoren met 

spitsvondigheden. Het vraagteken achter de 

titel gaf aan dat niet bij voorbaat vaststond dat 

het resultaat grappig zou zijn. Maar het leek ze 

allebei goed af te gaan. Gerard jan Rijnders, die 

enkele keren naar het blijspel in wording kwam 

kijken, "bleef er in", volgens Strooker, en had er 

verder niets aan toe te voegen. Ook de twee 

acteurs zelf 'bleven er soms in', bijvoorbeeld tij· 

dens een werkavond in Arnhem toen ze tien 

minuten niet door konden spelen vanwege een 

aanval van slappe lach. De recensent die daar in 

Arnhem bij was, Ton Verbeeten, noteerde koel· 

tjes: 'Tot groot vermaak van het publiek slaag· 

den beide spelers er op een gegeven moment 

niet meer in de plooi te houden, waaruit we op 

z'n minst de slotsom mogen trekken, dat Shireen Strooker en Hans Man in 't Veld zich 

kostelijk amuseren met hun hoogst persoonlijke interpretatie van The owl and the pus
sycat van Manhoff.'" 

Het blijspelexperiment was in meerdere opzichten geslaagd. Het publiek wilde 

beslist méér dan de zeven voorstellingen die in december werden gespeeld en de 

acteurs hadden er ook nog lang niet genoeg van. Maar omdat Shireen in januari voor 

een half jaar naar de Verenigde Staten zou vertrekken, ging het feest niet door. In 

september 1983, na haar terugkomst, zou het onderzoek naar blijspelen weer hervat 

worden. 
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s NOVEMBER 19s2 Huisartsencongres 
Op een nascholingscongres voor huisartsen spelen Yolan-

de Bertsch, Hans Man in 't Veld, Da ria Mohr, Shireen Strooker, Maarten Wansink en Peter Lunow. 

19 NOVEMBER 1g82 Faillissementscongres van de Jonge Balie 
Ad-hoc-project 

rond het thema 'advocaat/curator en het faillessement' door Peter Faber, Hans Man in 't Veld, Herman Vinck, 

Kees Prins en Geertrui Daem. 

DE 
MEEUW 

DARJA MoHR We schrokken ons allemaal rot! Je moest ineens zelf wat doen en beden

ken. Dat was een enorme verplichting. Ook omdat je moest laten zien wie je was, ten 

opzichte van de anderen. Cas is toen met De meeuw begonnen. Hij vond het allemaal 

zo verschrikkelijk en dacht 'hoe krijg ik de hele familie weer zo gauw mogelijk bij 
elkaar'. Wel met mensen van buiten ook, maar aan dat project mocht ik goddank mee

doen. Dat vond ik heerlijk, om in ieder geval een reden te hebben om de anderen 

weer te zien! Want je was ineens heel erg verlaten. Ik zat thuis en dacht 'waar gaat 

het over, wat nû toch'?! Het was een hele grote breuk en ik heb wel eens gedacht dat 

de wereld verging, maar in werkelijkheid probeerden we de breuk eigenlijk weer 
ongedaan te maken. Ondanks het wijze besluit dat genomen was om allemaal apart te 

gaan werken, wees de praktijk uit dat we nog steeds ontzettend blij waren met elkaar 

en heel veel samen deden. Dát was de praktijk. Er ontstonden wel 'kampen', maar 
binnen de groep is altijd een sterke neiging geweest om erg extreem te worden en 

erg uitgesproken te zijn over je positie ten opzichte van de rest, ook wel om leven in 

de brouwerij te schoppen. Dat gold zowel op artistiek als op persoonlijk vlak. Ik was 

iemand die vaak een beetje tussen de kampen door liep." 

Opnieuw was het dus CAS EN KLAAR die in de winter van 1982 het initiatief nam om 
een stuk van Tsjech ov te gaan spelen met de hele groep. Uit liefde en bewondering 

voor het werk van Tsjechov én vanuit het idee, dat onze g roep de ideale vertolker zou 

zijn voor zijn stukken, die immers altijd gaan over een zeer hecht verbonden groep 

mensen, al dan niet familie, die in isolement op het land hun leven slijten en elkaar 

even door en door kennen als wij dat doen." De keuze viel dit keer op De meeuw. 
Behalve de vijf beschikbare Werkteater-acteurs (Marja, Olga, René, Daria en Joop) en 

Ida Mager, van de administratie, deden er vier gasten mee. Dit waren Krijn ter Braak, 

Frans Weisz, Peer Mascini en Evert van der Meulen. 

De hele groep werd bij CAS EN KLAAR uitgenodigd voor de eerste lezing van het stuk. 

Hij zou zowel de regie als de vormgeving voor zijn rekening nemen: Ik zal wel meer 
een acteur zijn dan een regisseur. Toen het gezelschap bij mij thuis was bij thee en 

kaakjes voor de eerste lezing, vroeg Krijn wat mijn visie op 't stuk was. Ik moest 

bekennen dat ik die niet had. Iedereen vond me reuze geestig, maar 't was de naakte 



waarheid. Ik had wel een idee over de aankleding, namelijk patchwork rokken en gei
tenwollen sokken om de banaliteit van de mensen aan te geven en tegen 'mooi en 
nobel' in te gaan. Maar Krijn vond dat 'zonde van Tsjechov z'n mensen' en ik liet het 
dus maar. 1' 

Anders dan bij Oom Wanja, waar redelijk wat in de tekst was geschrapt, wilde 
EN KLAAR dit keer zoveel mogelijk de typische, soms overdadige Tsjechov-teksten 
handhaven. Het mooie van Tsjechov vind ik dat ze alles zéggen: 'Ik ben zo ongelukkig, 
zo ongelukkig, zo ongelukkig.• Bij het toneel leer je altijd: 'Dat hoef je niet te zeggen, 
dat spéél je, je praat over aardappels en je spéélt datje ongelukkig bent."' 
Ook zonder tekstcoupures werd in enkele recens ies benadrukt dat Tsjechov door het 
Werkteater opnieuw herkenbaar en alledaags had geklonken: ·geen gezwollen 
toneeltaal', schrijft Ko van Leeuwen. Volgens hem gaven de acteurs daarmee een 
eigen invulling aan het stuk en werd het flirten met de voor de hand liggende zwaar
moedigheid vermeden." Moniek Merkx van De Waarheid vond iets heel anders: 'De 
sfeer en het taalgebrui k van deze Russische toneelschrijve r van rond de eeuwwisse
ling wordt weggeborsteld en wat er overblijft in de vertaling van Charles B. Timmer 
en de bewerking van Het Werkteater" is veelal niet meer dan een schriel Hollands 
aardappeltje.'" 
Ook wat de voorstelling als geheel betreft, waren de reacties op De meeuw verdeeld. 
Wat voor de een 'een vrolijke voorstelling' was, was voor de ander niet meer dan 
· oerhollandse verveling op een oerhollandse manier neergezet'. Weer een ander vond 
·dat De meeuw de hoop levend houdt dat het Werkteater uit de impasse zal komen 
waarin het is geraakt'." 
Het repeteren en spelen van De meeuw confronteerde de makers in ieder geval met 
de problemen die hun werkwijze en speelstijl opleverden bij bestaand repertoire. 
Omdat de voorstelling, door kleine improvisaties, eigenlijk geen avond hetzelfde 
was, was het voor Enklaar moeilijk om het precieze effect van een regieaanwijzing of 
-ingreep vast te stellen. CAs EN KLAAR Als het een avond wat minder gaat, doen ze het 
de volgende avond heel anders en dan is 't nieuw, dus beter. Zo hebben we altijd 
gewerkt en dat roei je niet zomaar in twee maanden uit." 
RENÉ GROOTHOF die een grote rol had in De meeuw, vond dat Cas het prima had 
gedaan. Als stimulator had hij zich hooguit te afwachtend opgesteld. Hij had het 
gewoon moeten doen zoals hij het voor zich zag, want je moet het op je eigen manier 
doen en je niet op laten jutten door allerlei verwachtingen. Voor mij was het een van 
de eerste keren dat ik 'een klassieker' speelde, ik had altijd zelf stukken gemaakt, 
gewoon uit eigen ideeën, net als Het Werkteater meestal deed. Na De meeuw was 
Groothof meteen voorgoed genezen van bestaand repertoire. Niet mijn sterke kant, 
ik ben niet zo'n soort toneelacteur, meer een selfmade man." 
ENKLAAR kwa m eigenlijk tot dezelfde conclusie. Ik zag nu dat ik bij De meeuw te veel 
gehinderd werd, niet door respect voor Tsjechov, wat ik dacht. maar door alle opvoe
ringen die ik ervan gezien heb - en door een verlangen naar 'mooie gevoelens', die ik 
zelf niet heb. Je hebt te maken met honderd eerdere opvattingen en opvoeringen, 
met wat collega's vinden en critici - daar kun je je niet aan onttrekken. Ons soort 'na- 190 
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Oemeevw(1983) 
Evert van der Meulen, Joop 
Admiraal en Marja Kok 
Foto: Chatlot Wissin9 

iviteit', waarmee we twaalf jaar lang 

blijmoedig dingen uit eigen koker 
gemaakt hebben voor De Mensen, 

gaat dan niet meer op ... " En even 
later in een brief aan Shireen Stroo· 

ker. die op dat moment nog in Ameri

ka aan het werk was Enfin, ze vinden 

allemaal dat ik het goed gedaan heb 

en ik hoef me er niet voor te scha
men. Bijna iedereen vond het op z'n 

minst leuk en nooit vervelend en 't is 

steeds uitverkocht. Zoals je weet 

loopt heer Tsjechov altijd als een 
tiet. )S 

Het project kreeg in de zomer van 
1 g83 een vervolg. De hele groep reis

de naar de Wadden af om daar een 

videofilm op te nemen, die geba-

seerd was op de voorstelling. Het 

uitgangspunt was om de hele productie op eigen kracht te doen, dus zonder techni
sche assistentie van buitenaf voor camera, geluid, montage, productie enzovoort." 

Marja schreef het draaiboek en deed de (camera-) regie en Rense Royaards nam de 

productie op zich. De vaste Werkteater-technici On no van der Wal en Charles Kersten 

deden respectievelijk camera en geluid. Het project werd door de VPRO ondersteund 

die onder andere apparatuur beschikbaar stelde en tevens een optie had genomen op 

de uitzendrechten. 

Nadat lang gezocht was naar een geschikte locatie gaf Staatsbosbeheer uiteindelijk 
toestemming om de film op te nemen op Engelsman plaat, een zandplaat tussen Ame

land en Schiermonnikoog. Er kon alleen worden gewerkt bij laag water. als de ploeg 

met speciaal gemaakte karren voor alle spullen het uitgestrekte en verlaten Wad kon 

oversteken. Dankzij het goede weer kon de film in vijftien dagen worden opgenomen. 
Dit was de enige groepsactiviteit in de zomer van 1 g83. De Werkteater-tent bleef, 

net als in 1981, ingepakt. 

16 EN 11MEI19s3 Een gebaar 
Benefietavonden voor Amnesty International in het Koninklijk Theater 

Carré, georganiseerd door Kees van Kooten, Wim de Bie en Freek de Jonge. De act houdt in dat alle Werktea

ter-leden met aanhang, kinderen, moeders enzovoort een feestje vieren op het toneel, ineens gaat iemand 

namen oplezen van verdwenen mensen. Idee van Herman Vinck. 27 



VIDEO· 
PROJECTEN 

DOYEN· 
WERELD 

Tijdens de crisisbesprekingen over de toekomst van het Werkteater in Egmond aan 

Zee had Marja Kok geprobeerd om de hele groep te enthousiasmeren voor 'het Werk· 

teater als videoclub'. Zij zag in videoactiviteiten dê kans om het gezelschap uit de 

impasse te halen. Hoewel niet iedereen têgen haar plan was - ook Yolande Bertsch en 

Da ria Mohr zagen er wel wat in - behaalde het voorstel ook beslist geen meerder· 

heid. Maar Marja's geloof in een geheel nieuwe Werkteater-bezigheid, al was het 

alleen maar ter inspiratie, was hoe dan ook rotsvast. Zij deed tijdens de interimperio· 

de voornamelijk videoprojecten. 

Voor alle videoproducties uit die periode geldt, dat zij sterk in het teken stonden van 

een onderzoek naar de mogelijkheden van het medium. Het uitgangspunt van de 

makers was het verkrijgen van een zo groot mogelijke vaardigheid en daarmee zelf· 

standigheid en onafhankelijkheid. Voor de technische realisatie van de tot dan toe 

gemaakte films had de groep altijd een beroep moeten doen op externe specialisten. 

Die samenwerking had niet zelden wrijvingen veroorzaakt met een vaak voor beide 

partijen onbevredigend eindresultaat als gevolg. 

Het feit dat videocamera's steeds handzamer werden en eenvoudiger te bedienen, 

bracht de realisering van de wens om (eenvoudige) producties te maken zonder hulp 

van buitenaf een stuk dichterbij." En al nam de ervaring met het medium snel toe, het 

gevaar van het goed bedoelde amateurisme lag intussen op de loer. 

In november i 982 werd begonnen met de voorbereidingen voor een videoproject van 

Daria Mohr, getiteld Een blik op de dovenwereld. Het initiatief was gekomen van Ruud 

Janssen. Hij had contact opgenomen met het Werkteater om te peilen of er interesse 

was voor een project over doofheid. 

DARIA MOHR Wij zaten net in het interimjaar waarin iedereen zijn eigen weg moest 

vinden. Toen Ruud Janssen belde zat ik in het driemanschap en wij waren alle drie 

aanvankelijk sceptisch over zijn voorstel. We hadden al zóveel problemen rond 

gehandicapten en andere maatschappelijke problemen gehad, dat we eigenlijk geen 

behoefte hadden ons te verdiepen in doofheid. Ida Mager zou hem hierover inlichten. 

Ze had, zei ze een poosje later, hem al drie keer aan de telefoon gehad maar 'hij liet 

zich niet afpoeieren'. Ida stelde voor dat ik een keer met hem zou afspreken om hem 

toch duidelijk te maken dat we er niks mee wilden doen. Maar in dat gesprek met 

hem en een dove jongen raakte ik zo door het onderwerp geboeid, dat ik al snel 

besloot dat dit mijn project zou worden. Ik heb op het Kattengat de camera opge

haald en ben begonnen." 

De negen videofilms van ieder ongeveer 30 minuten waarin het project resu lteerde, 

hadden als centraal thema' communicatie': tussen doven onderling en tussen doven 

en horenden. Onderzocht werd in hoeverre video door doven gebruikt kon worden 

als middel om hun gevoelens/ervaringen vast te leggen en te uiten. Bovendien kon· 

den de films gebruikt worden als discussiemateriaal voor dove kinderen en volwasse

nen en mensen die in hun werk met doven te maken hadden. Een blik op de dovenwe· 192 
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ZOALS 
HET IS 

reldwerd door het Werkteater in samenwerking met de Stichting Nederlandse 

Doven raad gepresenteerd tijdens het tweede nationale doven congres in oktober 

1 g83. Ook op het Kattengat werden de films enige tijd later vertoond.'° DARIA 

MoHR Het was mijn eerste stap op eigen benen en het was eng om helemaal zelf· 

standig te werken. Maar hoewel ik de anderen miste, vond ik het ook geweldig. Na 

afloop van Een blik op de dovenwereldliet het onderwerp me niet los; later heb ik 

met Ruud Janssen en Paul Prenen nog muziekprogramma's gemaakt speciaal gericht 

op doven, onder andere Festin d'Esope in 1986." 

'Wanneer het Werkteater gehandicapten spéélt, b lijkt dit het publiek bijzonder te 

boeien. Naar een échte gehandicapte kijkt men liever niet. Hoe komt dat? En: zou je 

ze ertoe kunnen bewegen wel echt te kijken?'" Die vraag stond voor Yolande 

Bertsch centraal in het videoproject Zoals het is waar zij in september 1 g82 het ini· 

tiatief toe nam. Bertsch wilde het grensgebied t ussen spel en werkelijkheid onder

zoeken en het medium video gebruiken als schakel daartussen. Met behulp van 

video kon ze de handeling, het spel, vastleggen in de leefomgeving van de (gehandi· 

capte) hoofdpersonen - niet in een theat er of studio dus. 

De doelstelling was dan ook dat die eigen, persoonlijke omgeving een actieve rol 

zou spelen in het geheel. Als het resultaat goed zou uitvallen, zou de video aan een 

breed publiek getoond kunnen worden om zo grotere bekendheid te geven aan de 

leefwereld van mensen met een handicap." 

Yolande Bertsch ontwikkelde samen met Joke Menssink een plan voor een produc

tie, waarin de familie Blokker centraal stond. Dit gezin bestond uit een vader, een 

moeder en twee zoons, die alle vier gehandicapt waren. In samenwerking met 

Bertsch en Menssink zouden alle leden van het gezin zichzelf in een videofilm por

t retteren. 

De makers stelden zich de werkw ijze, kort samengevat, als volgt voor: niet uitgaan 

van een vooropgezet idee maar al werkend tot een invulling komen, vervolgens 

bepalen hoe het eindproduct er concreet uit zal komen te zien." Het project leidde 

na maanden werken tot een' gedramatiseerde documentaire' met de titel Zoals het 

is." Deze werd voor het eerst uitgezonden door de NOS op 18 januari 1 g84 en is in 

de loop der jaren enkele malen herhaald. 

De videoprojecten van Da ria Mohr en Yolande Bertsch laten zich, wat werkwijze en 

doelstelling betreft, goed vergelijken met de toneelprojecten zoals het Werkteater 

die gedurende de eerste tien jaar maakte. De videoprojecten van Marja Kok waren 

duidelijk anders . Amor, Dodendans (naar Strindberg) en Schuldeisers I en Il (eveneens 

naar Strindberg) laten zich hooguit vergelijken met de tentvoorstelling Avondstuk ll. 

De vormontwikkeling en de artistieke waarde wogen duidelijk zwaarder dan zoiets 

als herkenbaarheid of toegankelijkheid voor de toeschouwer of de kijker. Van een 

verhaallijn was nauwelijks sprake. 



SEIZOEll 
198:1· 1984 

In twee kleine projecten, Amor en Dodendans, heeft Marja geprobeerd video en 

toneel te integreren. Ze werden allebei eenmalig op het Kattengat vertoond. Doden

dans kreeg enkele maanden later een serieuzer vervolg. Samen met Marja's vaste 

technici, On no van der Wal (camera) en Charles Kersten (geluid), werd een videofilm 

opgenomen, die een keer op de lokale Amsterdamse televisie te zien is geweest." 

Het laatste videoproject van Marja, naar later bleek ook haar laatste Werkteater-pro· 

ject, was Schuldeisers. De kwaliteit van het beeld, geluid en montage van dit project, 

maar ook van de andere films, is erg wisselend. Het blijven in de eerste plaats experi· 

menten. MARJA KoK Ik was erg geïsoleerd bezig, niemand zag het zitten. Ik verdiepte 

me, samen met Onno en Charles, vooral in de techniek: de camera, het geluid enzo· 

voort. In feite hebben we onszelf in die tijd een ander vak geleerd." 

CAS EN KLAAR Op zich is het interimjaar met individuele projecten iedereen goed 

bevallen, maar hoe moeten we nu verder? Het wordt in feite een voortzetting van dat 

jaar. Ik vind het niet zo leuk, zoals het nu gaat. Ik mis de feestelijke spanning van 

vroeger, de betrokkenheid bij elkaars werk. Ik heb gemerkt dat sommige collega's al 

niet eens meer naar elkaars voorstellingen komen kijken." 

Maar aan het einde van het eerste interimjaar besloot de groep toch verder te gaan, 

vooral om alle leden van de coöperatie in de gelegenheid te stellen hun eigen projec

ten te blijven ontwikkelen. In de subsidieaanvraag van oktober 1 g83 werd de nadruk 

gelegd op de ontwikkeling van twee Werkteater-poten, theater én media: ' Een strik· 

te scheiding tussen theater- en videowerk wordt niet nagestreefd. Eerder wordt het 

als noodzakelijk ervaren dat een continue wisselwerking tussen de twee Werkteater

poten blijft bestaan."' 

De maand daarop, in november, werd binnen Het Werkteater nog eens verder nage· 

dacht over het verdelen van aandacht en middelen over die twee poten. De vraag 

kwam op of het misschien zinvol was, en duidelijker voor de buitenwereld, wanneer 

er een keuze werd gemaakt: óf verder gaan als videoclub óf een toneelgroep blijven. 

Het bestuur inventariseerde waar de voorkeur van alle leden naar uitging, maar de 

reacties op deze peiling waren over het algemeen niet erg duidelijk. Niemand wilde 

zich resoluut uitspreken voor het een of het ander, integendeel, het moeten maken 

van een keuze tussen theater of video zou volgens de meesten nadelig zijn. Juist de 

afwisseling werkte inspirerend. Daarbij gaven veel leden te kennen dat ook veel zou 

afhangen van wat de anderen van plan waren, en zolang er werd samengewerkt, was 

een keuze bovendien onnodig. De gezamenlijkheid had een hoge prioriteit. RENt 

GROOTHOF, die pas sinds september 1g80 vast deel uitmaakte van de groep, sprak 

zijn verbazing uit over het schijnbaar onophoudelijk dolen en het streven om iedereen 

weer, zoals vroeger, op één lijn te krijgen. Men zou na tien jaar te hebben samenge

werkt juist trots mogen zijn op de diversiteit: Waarom moeten we weer allemaal één 

ding kiezen? Bang voor de subsidie? Ik heb bij geen één gezelschap ooit zoveel ver

schillende programma's in een jaar gezien: Joan, Dikke vingers, Gebroed, De meeuw, ad 

hoes voor artsen en doven, twee videoprojecten Een blik op de dovenwereld en Zoals 194 
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het is, een videobewerking van De meeuw in aantocht. Dat is toch niet zomaar een 

beetje pielen? Nadat je tien jaar alles samen hebt gemaakt is dit toch moedig en 

spannend en nieuw. Waarom is daar zo weinig waardering voor?" 

De uitkomst van deze discussie in november 1g83 over wel of niet kiezen voor toneel 

of video was dat alles bleef zoals het was. en iedereen in feite deed waar hij/zij zin in 

had. In het geval van Hans Man in 't Veld en Shireen Strooker, die weer terug was uit 

Amerika, was dat opnieuw een komedie. 

Na het succes van Een blijspel? besloten zij hun onderzoek naar komedies voort te 
zetten met een stuk dat dichter bij henzelf lag. Dikke vingers van Paul Haenen leek 

daar uitstekend voor geschikt. Nadat Haenen toestemming had gegeven om te 
improviseren aan de hand van zijn toneelstuk werd dit stuk in feite een deel van het 

leven van de twee door Strooker en Man in 't Veld bedachte hoofdpersonen: een 

acteursechtpaar Petra en Jan, dat een nieuw stuk moet repeteren: Dikke vingers. Een 

beetje zoals Pleuni Touw en Hugo Metsers, had Strooker bedacht, een echtpaar dat 

jaar in jaar uit samen in het theater staat en ogenschijnlijk altijd gelukkig en succes· 

vol is:'1 

In de 'repetitiescènes' van het echtpaar werd de tekst van Haenen stukje bij beetje 

'gespeeld' en in principe werd daarin weinig geïmproviseerd. Daaromheen verliepen 

de gebeurtenissen iedere avond een beetje anders en juist dat maakte de voorstel· 

ling spannend en uitdagend. Een recensent oordeelde dat het stuk van Haenen op 

zich aardig was maar bewonderde vooral de' geïnspireerde draai' die beide acteurs 

aan het stuk hadden gegeven.'' Pau l Haenen dacht daar zelf na het zien van de voor

stelling beslist anders over. In maart richtte hij aan Shireen de volgende brief: 

Beste Shireen, Amsterdam 31 maart 1984 
Ik schrok gisteren toen ik Dikke vingers terugzag. Sinds september is er nog maar zo wei
nig overgebleven van mijn oorspronkelijke stuk dat ik blij ben dat de serie er bijna opzit. 
Het is afschuwelijk om woorden, flarden zinnen, handelingen die samen een geheel vor
men, zó verminkt te horen weer klinken. Toen ik jullie toestemming gaf om vanuit mijn 
stuk te improviseren had ik niet gedacht dat het resultaat zo ver af zou komen te staan van 
mijn eigen ideeën. Ik zal daarom nooit meer toestemming geven tot improvisaties rondom 
een stuk van mij. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het oorspronkelijke stuk Dikke 

vingers beter is. Jammer dat het zo gelopen is. Dag, Paul Haenen. ' ' 
Dikke vingers werd zeventig keer gespeeld. Een bijzondere avond was 30 maart 1g84 

toen de rol van Hans Man in 't Veld werd gespeeld door Ischa Meijer. Nadat hij Dikke 
vingers gezien had zou hij tegen Strooker gezegd hebben dat hij er zijn rechterhand 

voor over had om een keer met haar samen de voorstelling te mogen spelen. Zij 

stemde toe op één voorwaarde: dat er niet gerepeteerd werd. Meijer is vooraf een 

aantal keren gaan kijken, leerde de tekst uit zijn hoofd en vervolgens ging zijn wens 

op 30 maart in vervull ing. 



lllEUWE 
STIJL 

Adio (1984) 
Yolande Bertsch, JoopAdmi· 
raai, Frank Groothof en Paul 
Prenen (piano) 
Foto: Maria van der Woude 

'Een project over afscheid en liefde. Over leven als een aaneenschakeling van onge

wilde kwade trouw, waar echt zich nog moeilijk van onecht laat onderscheiden.( .. . ) 

Een voorstelling nieuwe stijl waarin banaliteiten in hun eigen leegte smoren.'" 

De aankondiging dat Joop Admiraal, Yolande Bertsch, Frank Groothof en Paul Prenen 

(piano) onder leid ing van regisseur Jan Ritsema een Werkteater-voorstelling 'nieuwe 

stijf' hadden gemaakt, werd door de recensenten die kwamen kijken gretig overgeno

men. Boven hun stukjes stonden koppen als 'Werkteater zoekt nieuwe stijl' en 'De 

nieuwe stijl van Het Werkteater' ." 

Adio bestond uit een reeks korte scènes, die telkens op een andere manier te maken 

hadden met liefde en afscheid. Doorgaans speelden de scènes zich af op een grote 

bank, die midden op het toneel stond. Een beschrijving van een scène door Willem 

van Toorn in Vflj Nederland: 'Yolande Bertsch en Frank Groot hof zingen a capella heel 

mooi Purcells Lost in my quiet tegenover elkaar gezeten in hoeken van de bank, terwijl 

de anderen zich in eigen werelden lijken terug te t rekken. Op diezelfde bank speelt 

zich achter de rug van Joop Admiraal (die zeer elegant, maar niet travestieachtig is 

.c · . :;~- 196 
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gekleed in een zijden gewaad, met kousen en damesschoenen) een subtiele verlei· 

dingsscène met blikken en aanrakingen van handen af tussen Yolande Bertsch en 

Frank Groothof, waarbij Joop Admiraal plotseling in Betuws dialect, en ook met een 

waanzinnig boerse mannen kop, tegen een onzichtbare partner roept dat die hem 

niet mag verlaten; een klein toneeltje van ongearticuleerde wanhoop dat de kijker 

de rillingen over de rug jaagt.'" In een andere beklemmende scène, die zich óók 

afspeelde op de bank, zijn een man en een vrouw aan het vrijen . Als de man plotse· 

ling sterft, doet de vrouw verwoede pogingen om onder zijn zware, dode lichaam uit 

te komen. In een volgende scène speelde Bertsch een oude man die eenzaam en 

zwaar aangeslagen afscheid neemt van zijn overleden vrouw en daarmee van hun 

gelukkig samenzijn. 

Evenals in Niettegenstaande, het eerdere project van Yolande Bertsch en Olga Zui· 

derhoek, speelde muziek in Adio een essentiële rol. Paul Prenen maakte met zijn pia· 

nospel verbindingen tussen verschillende scènes en stemmingen, wat hem en de 

muziek tot volwaardige tegenspelers van de acteurs maakte. Bij Hanny Alkema van 

de Volkskrant drong zich zelfs de gedachte op, dat in Adio de essentie van muziek· 

theater werd getroffen: concrete teksten die door de pianobegeleiding een poëti· 

sche lading kregen. 

Waar' de nieuwe stijl' hem precies in zat, wordt bij alles niet meteen duidelijk. Veel 

van de door de critici genoemde kenmerken doen denken aan Het Werkteater zoals 

iedereen dat kende: 'Adio is een uiterst soepel lopende associatieve collage', ' Het 

toneelbeeld is verfijnd van eenvoud'" en 'Een lopend verhaal ontbreekt: Adio is 

opgebouwd uit een aantal losse impressies al improviserend ontstaan'.•• Jac Heijer 

merkte dan wel op, dat' de figuren dicht bij de spelers privé liggen, veel dichter dan 

in de meeste Werkteater-producties van vroeger', maar kon dát in 1g84 nog als een 

noviteit worden beschouwd?" Zette die tendens niet al eind jaren zeventig in? Waar 

de acteurs in Adio het meest resoluut mee afrekenden, was het realisme dat jaren· 

lang zo typerend was voor Het Werkteater. Voor scènes die vooral op herkenbaar· 

heid waren gericht, kwam een veel abstractere inhoud en vorm in de plaats. 

YOLANDE BERTSCH De vorm die het hee~ gekregen is de consequentie van de werk

wijze en de inhoud. Het is niet zo, dat er naar een gewenste vorm toe is gewerkt. Je 

zou kunnen zeggen dat we een gedicht wilden schrijven in plaats van realistisch 

proza. Op dat realisme waren we uitgekeken. Je merkt datje het niet meer kunt, 

omdat je het zo vaak hebt gedaan, dat het een cliché voor je is geworden." 

Net als bij Niettegenstaande (1981) en vooral Avondstuk Il (1982) had de groep zich 

ten doel gesteld iets te maken· dat het realisme zou ontstijgen' of· door het realisme 

heen zou vallen'." Het thema 'afscheid en liefde' liet dat ook toe. De tamelijk alge

mene of abstracte scènes die uit de improvisaties voortkwamen, waren niet, zoals 

vroeger, ten gunste van het geheel geofferd." YoLANDE BERTSCH We hebben vroeger 

in het Werkteater ook wel dat soort scènes gemaakt. Daar waren we dan heel en

thousiast over, maar vervolgens verdwenen ze, omdat ze niet meer in de stijl van het 

stuk pasten. Al die wonderlijke dingen die bij het werken ontstaan en vroeger geen 

plaats vonden, kunnen hier wel. De vorm die we nu hebben is abstracter, 'kunst'-
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achtiger, maar ik hoop toch wel dat hij heel emotionerend kan zijn, dat het publiek er 

wel in kan en er niet tegenaan blijft kijken." 

Je kunt je onmogel ijk aan de indruk onttrekken dat deze voorstelling in ieder geval 

wel veel emotionele betekenis had voor de makers. In Adio werden in feite veertien 

enerverende Werkteater·jaren uitgezwaaid. Het terugkijken op die jarenlange inten· 

sieve samenwerking en het daar afscheid van nemen, riepen ook bij hen zelf weemoe· 

dige gevoelens op. FRANK CiROOTHOF Adio had heel erg te maken met alles dat ons 

toen bezighield. De club was uit elkaar aan het vallen dus het moest over afscheid 

gaan. Het ging uiteindelijk over onze liefde voor elkaar. Ik had in die tijd nog kleine 

kinderen en deed onder andere een scène waarin ik mijn Anna naar school bracht: dat 

ik het zo erg vond om haar daar achter te laten, het verraad van de liefde. Je kon in 

Adio alles kwijt, alle weggestopte gevoelens voor elkaar werden in bizarre situaties 

tussen drie mensen uitgebeeld." 

'We zijn de afgelopen twee jaar door een periode van verwarring en twijfel gegaan 

(niet dat er ooit een periode was van niet·verwarring en on·twijfel!) die mede het 

gevolg was van het feit dat we onszelf wilden blijven ontwikkelen. We wilden niet 

vastroesten in eenmaal gevonden formules en rammelden aan de tralies van de kooi, 

die "succes" heet. We hebben geprobeerd terug te gaan naar de basis van onze 

democratische werkwijze, waarbij op iedereen individueel het appèl werd gedaan te 

onderzoeken waar zijn ideeën of voorkeuren bij het maken van toneel of video lagen. 

Dit heeft geleid tot een groot aantal projecten, die hun waarde hadden in een zeer 

persoonlijke artistieke stellingname. Deze manier van werken bracht, naast de voor· 

delen van persoonlijke groei, ook het nadeel met zich mee van een gevoel van aan· 

zijn· lot·overgelaten·zijn. Op het ogenblik hebben we grote behoefte om weer geza· 

men lijk aan de slag te gaan. We zijn hierbij geïnspireerd door het projectAdio, dat 

Joop, Yolande en Frank maakten met Paul Prenen en Jan Ritsema. Niet alleen omdat 

Adio zo'n mooie voorstelling is, maar omdat we het gevoel hebben dat de gevolgde 

werkwijze ons op een spoor kan zetten naar nog onontdekte gebieden."' Aldus Het 

Werkteater in de Berichten van mei i g84, terugkijkend op twee interimseizoenen. 

Aan de vele soloprojecten en kleine groepsprojecten zou een einde komen. Het 

Werkteater wilde weer als collectief nieuwe voorstellingen gaan maken. 

,, MEI i9s4 Vereniging van Hogere Politie Ambtenaren .. 
Een optreden t1J· 

dens een symposium over racisme binnen het politiekorps gespeeld door Yolande Bertsch, Peter Faber. Hans 

Man in 't Veld, Toon Agterberg, Glenn Durfort, Kenneth Herdigein. 
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Tvssen hemel en aarde (1984) 
Van achter naar voren: Jaap Jan 
de Kat Angelino, Shireen 
Streaker, Daria Mohr, Kcnncth 
Herdigein, Lieneke Ie Roux, 
Edward B. Wahr, Hans Man in 
't Veld, Bram Vermeulen, Joop 
Admiraal, Toon Agterberq, 
Joan Nederlof 
Foto: privé·collectie Shireen 
Strooker 

De daad werd onmiddellijk bij het woord gevoegd: de hele zomer van 1 g84 lang tra· 

den de Werkteater-leden op in de tent. De organisatie van de zomertournee was ove

rigens ingrijpend veranderd. Besloten was aan te sluiten bij de Boulevard of Broken 

Dreams, een nieuw initiatief van de Stichting Carte Blanche. De stichting had vanaf 

begin jaren tachtig op verschillende manieren geprobeerd om het theater naar de 

mensen toe te brengen. De reizende Boulevard of Broken Dreams moest de ultieme 

mix worden van theater, licht amusement, muziek{·theater), revue en volksvermaak; 

waar bovendien behoorlijk bij gegeten en gedronken kon worden. Tegenwoordig 

kennen we, als vergelijkbaar fenomeen, De Parade. Maar ook De Boulevard bestaat 

nog steeds in de vorm van een jaarlijks festival dat alleen in Den Bosch plaatsvindt. 

Financieel werd door Het Werkteater en de Stichting Carte Blanche samengewerkt. 

Voor de organiserende stichting was het natuurlijk zeer aantrekkelijk om een pu

bliekslieveling als Het Werkteater mee op tournee te kunnen nemen. Voor Het Werk· 

teater, dat nog tien vaste groepsleden had, was het prettig dat een deel van de orga· 

nisatie nu door anderen werd gedaan en dat de voorstellingen deel waren van een 

groot, levendig evenement. 

De inbreng van Het Werkteater was aanzienlijk: ·s middags speelden Frank en René 

Groothofvoor kinderen hun bestaande voorstelling Broertjes en 's avonds konden de 

volwassenen de ene avond Tussen hemel en aarde zien en de andere avond Leichner no. 
5. Naast deze avondvullende producties speelde Bram Vermeulen bovendien de 

muziekvoorstelling Het leven. 

De voorstelling Tussen hemel en 

aarde deed nog het meest den

ken aan de vertrouwde zomer

producties van vroeger. Behal 

ve Shireen Strooker (regie), 

Joop Admiraal, Daria Mohr en 

de gasten Toon Agterberg en 

Kenneth Herdigein deden er 

drie stagiaires van de Toneel

school mee. De muziek bij de 

voorstelling was gecomponeerd 

en werd uitgevoerd door Bram 

Vermeulen en Edward B. Wahr 

(Hauser Orkater). Tussen hemel 
en aarde bestond uit vier losse 

delen waarin verschillende 

visies op het paradijs werden 

gegeven. De rode draad die de 

afzonderlijke scènes - van tele· 

visiequiz tot gespreksgroep -

verbond waren de thema's 



Tussen hemel en aarde (1984) 
Da ria Mohr en Joop Admiraal 
Foto: Maria van der Woude 
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'droom en werkelijkheid' en 'leven en dood'." Zoals gebruikelijk in de tent trad er 

een bonte verzameling potsierlijke personages voor het voetlicht waarmee de draak 

gestoken werd met onder andere het modieuze fenomeen sciencefiction, met 'new 

age' en met Amerikaanse gebedsgenezers en sektes. Ook het ultramoderne gezins

leven - vader en moeder zijn gescheiden en houden er nu allebei een homoseksuele 

relatie op na - werd op de hak genomen. 

Hoewel veel recensenten moeite hadden om uit te maken waar de voorstelling nu 

precies over ging en het geheel niet als uitgesproken origineel of grensverleggend 

werd beoordeeld, hadden de meesten zich, als vanouds, uitstekend vermaakt. Zwak

kere momenten werd en bovendien uitstekend gecamoufleerd door de muziek. Wel 

zeer verrassend was de waargenomen verjong ing van Het Werkteater: 'Het talent en 

het aanpassingsvermogen van de nieuwe spelers zijn verbluffend en hoopgevend 

voor de toekomst van het gezelschap,' schreef Eddy Geerlings in de Volkskrant." 

Het uitgangspunt van Leichner no. 5 (de naam van een bekend soort theaterschmink) 

was geweest 'iets te maken over de ontwikkelingen binnen het toneel'. Maarten van 

Nispen schreef in Het Parool dat de voorstelling hem' een aanklacht leek tegen de 

opgelegde dwang in het theater om telkens te vernieuwen'." Onder regie van Rense 

Royaards speelde Herman Vinck de rol van een oude steracteur, die zich enige tijd 

terugtrekt om inspiratie op te doen. Als hij die niet vindt rest hem niets anders dan 

terug te vallen op oude successen: clown acts. HERMAN VINCK De acteur die ik daar 

speel, dat is iemand die nog wel steeds dat revolutionaire elan kent ••• maar hij heeft 

ook de ijdelheid van een koning Lear. Tegelijk gaat om het bewaren van die eigen 

integriteit. Bezig zijn met het theater dat op straat ligt, maar waar we zelf eigenlijk al 

niet meer zo mee bezig zijn ••• " 

Een subtiele verrassing was 

overigens verborgen in het pro

grammaboekje deze zomertour

nee. Achter de namen van Shi

reen Strooker (Tussen hemel en 

aarde) en Rense Royaards 

(Leichner no. 5) stond nu expli · 

ciet de aanduiding 'regisseur' 

gedrukt. Deze voorheen zo 

beladen term deed na een veer

tienjarige verbanning alsnog 

haar intrede bij Het Werktea

ter. 

Het einde van seizoen i 983-

1 984 betekende tevens het 

afscheid van twee groepsleden 

van het eerste uur: Marja Kok 

en Rense Royaards. 
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MARJA KoK Iedereen trok zich tijdens die interimperiode terug op zijn eigen merites. 
Ik was gaan filmen, het vertrek van Helmert was een hele klap voor mij, Gerard was er 
niet meer en ik was eigenlijk doodmoe. Het werkte gewoon niet meer." 
Marja had al in februari i 984 aan het bestuur en de leden van het Werkteater een 
brief geschreven over haa r besluit om te vertrekken: Ik kan toneel maken en video 
niet meer combineren. Dat is te zwaar voor me, zeker op de manier waarop ik video 
als laboratorium wil aanpakken. Door deel uit te maken van het Werkteater heb ik wel 
verantwoording voor beide en ik voel hoe onwerkzaam en doodvermoeidend dat is. 
[ ... ]Al sinds Noordwijk teister ik jullie met het idee om het Werkteater op te heffen 
en een videogroep te starten. Tot de dag van mijn ontslag was die droom daar, het 
Werkteater omtoveren tot één grote studio. Dat is idioot, ik kan en mag niet van jullie 
verwachten dat jullie hetzelfde willen. Het taboe op video mag dan wel doorbroken 
zijn en er zijn nu mensen die incidenteel wel een videoproductie willen maken, maar 

jullie liefde ligt bij toneel." 
De ander die vertrok was dus RENSE ROYAAROS De ideeën over allerlei maatschappe
lijke dingen waren uitgewerkt, de inspiratie daarvoor ontbrak. Alle facetten hadden 
we langzamerhand wel zo'n beetje gehad. In eerste instantie was een groot aantal 
persoonlijke dingen van mensen blijven liggen. En zodra daar wel ruimte voor kwam 
ging iedereen een verschillende kant op, wat later niet meer te herstellen was. Mis-



schien hadden we er een jaar tussenuit moeten gaan, een lange vakantie moeten 
nemen, een sabbatical. Met de oude uitgangspunten kon in elk geval niet meer wor
den gewerkt, omdat iedereen die anders interpreteerde. Ik heb op een gegeven 
moment voorgesteld het hele WT maar op te heffen en iets nieuws te beginnen, waar· 
op iedereen die nog belangstelling had zich kon inschrijven. Maar het was voor som
migen een te groot risico, want misschien zouden we dan geen nieuwe subsidie krij· 
gen. Vrij kort daarna ben ik wel opgestapt, omdat de koek op was en omdat ik eigen
lijk geen reactie kreeg op mijn voorstel. Je had op een gegeven moment zoveel bal
last; je wist al precies hoe iemand ging reageren als je iets bepaalds inbracht. En je 
merkte hoe klein Nederland is. Mensen hadden het, ondanks de naam van het Werk· 
teater, ook wel een beetje gezien. Internationaal georiënteerde groepen hebben wat 
dat betreft meer mogelijkheden en daardoor een langer bestaan. Bij ons heeft het 
buitenlandse succes ook even nieuw leven ingeblazen. Nog steeds jammer dat het zo 
is afgelopen." 

Alhoewel in mei 1 g84 besloten werd om het accent weer op gezamenlijke groepspro· 
jecten te leggen, zou de volgende (en laatste) fase in de geschiedenis van Het Werk· 
teater opnieuw gekenmerkt worden door een ingewikkelde strijd . Vanaf 1 september 
1g84 ging Shireen Strooker op Kattengat i o leiding geven aan een eigen groep jonge 
acteurs. Dit initiatief, overigens met goedkeuring van de andere leden tot stand 
gekomen, luidde een definitieve scheiding der geesten in. 
SHJREEN STROOKER Ik ben heel betrokken en enthousiast, dat kan bij zo'n klein clubje, 
bij de anderen voel ik dat het niet meer aanslaat. Als ik bij wijze van spreken onder de 
tram kom, moet ik het gevoel hebben dat ik iets heb doorgegeven." 
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Een Amerikaanse professor theaterwetenschap aan de Universiteit van Berkeley 

(California) had in 1982 Shireen Strooker uitgenodigd om een half jaar over te komen, 

om studenten van zijn universiteit met de ideeën van Het Werkteater te laten kennis· 

maken. Deze professor, Dunbar H. Ogden, was al jarenlang een grote fan van Het 

Werkteater. In 1g74 had hij de groep zien optreden in Avondrood en sindsdien was hij 

gefascineerd door hun bijzondere manier van werken en spelen. Hij maakte Het 

Werkteater tot onderwerp van zijn onderzoek, dat vele jaren later resulteerde in het 

boek Performance Oynamics and the Amsterdam Werkteater, in feite een zeer gedegen 

analyse van Avondrood. Shireen, die op dat moment al niet meer met Peter Faber 

samenleefde, besloot het erop te wagen. Ze ging op Ogdens uitnodiging in en stapte 

met de kinderen en een oppas op het vliegtuig. 

De confrontatie met de Werkteater-methode bleek voor de Amerikaanse studenten 

uiterst verfrissend. De wijze waarop Shireen hen liet werken aan twee voorstellingen, 

één op basis van eigen ideeën en improvisaties en één waarin gebruik werd gemaakt 

van een bestaande toneeltekst, was een geheel nieuwe ervaring. 

Ogden schreef in het voorwoord van het boekje dat naar aanleiding van de workshop 

verscheen: 'When staging a written drama, actors normally start with the given form 

of speeches and scenes, that is, outside themselves, and they explore toward a cen

ter, attempting to find for example connections between themselves as persons and 

the characters that they are to play. They go trom outside in. The Werkteater actors 

do just opposite. They go trom inside out. That is, they start with themselves and 

their relationships and their imaginations, and then they move toward dramatic 

expression, attempting to find the form of speeches and scenes. In one process the 

actors start with form, the script, and go inward. In the other, they start on inside 

with the self and seek form. That is the deep work.'' 

Het' mainstream' Amerikaans theater werd in die tijd gedomineerd door de opvattin

gen van de Actors Studio - de Amerikaanse variant van de Stanislawski·methode -

waarbij de acteur geacht wordt zijn (door een auteur gecreëerde) personage volledig 

te incorporeren. Gebruikmakend van specifieke oefeningen, waarin het zoeken en 

oproepen van persoonlijke herinneringen en emoties bij de acteur centraal staan, 

komt het personage via de acteur' echt' tot leven. Hoewel de werkwijze van Het 

Werkteater ook vaak tot realistische, volkomen geloofwaardige personages leidde, 

was de weg ernaartoe onvergelijkbaar. Zoals Ogden het zag, werkten de Werkteater

acteurs van binnen naar buiten in plaats van van buiten naar binnen. 

De workshop onder leiding van Strooker leverde niet alleen twee voorstellingen op, 

maar ook een documentaire over de werkwijze van Het Werkteater, die door een 

plaatselijke zender in San Francisco herhaaldelijk werd uitgezonden en die veel reac

ties opriep. Zo liet Shireen een loot van Het Werkteater in California achter. 

De afstand tot Nederland en de zelfstandigheid waarmee Shireen tijdens het Berke· 

ley-project had kunnen werken, hadden voor haar zelf aanvankelijk vooral een adem

pauze en een welkome afwisseling betekend. Maar gaandeweg kreeg ze ook nieuwe 

ideeën over haar toekomst en die van Het Werkteater. Op 18 april i g83 schreef 

SHIREEN vanuit Amerika aan de andere groepsleden: 204 
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Als ik aan het Werkteater denk zie ik (om het vrij negatief uit te drukken) uit de verte 
een beetje bejaarde, rustige, intellectualistische club voor me (dat alles in meer of 
mindere mate).[ ... ] Dat is in het algemeen voor mij niet inspirerend. Ik heb geen zin 
meer om mijn eigen liefdes ten aanzien van werk op de tweede plaats te zetten en die 
van anderen voor te laten gaan in mijn daden.[ ... ] Nu is detijd gekomen voor mij het 
verleden met m'n kornuitjes van het Werkteater los te laten en het niet langer te 
idealiseren - de herinneringen zijn voor mij heel erg tastbaar en zullen altijd een bron 
van inspiratie zijn waaruit ik verder ga. Het is alleen voorbij, mijn functie daarin ook. 
[ ... ]Conclusie: ik wil met mensen werken die mij wat te geven/leren hebben. 
Afgezien van de nieuwe ervaringen die Shireen in Amerika opdeed, speelde bij haar 
besluit ook de ontstane verwijdering tussen haar en Marja een belangrijke rol: Marja 
koos steeds nadrukkelijker voor haar video.experimenten en Shireen wilde theater 
blijven maken en had dringend behoefte aan werken met andere, nieuwe mensen. 
SHIREEN STROOKER in een brief van 16 november 1983: 
Voor mij is de combinatie van 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 willen werken zoals ik 
en ik niet zoals zij. En natuurlijk is dat goed en gezond na een lange tijd.[ ... ] 
Wat voor mij nog steeds het belangrijkste is: hoe iets tot stand komt meer dan wat. 
Want als dat hoe goed is wordt dat wat de moeite waard. Dus een werkwijze die ik bij 
het Werkteater geleerd heb en voor mij is dat waar ik mee verder wil gaan en trouw 
aan [wil] zijn.[ ... ] En zoals het er nu uitziet kan ik het alleen realiseren met mensen 
van buiten waar ik eerder mee gewerkt heb. Dat wat essentieel mijn kracht is moet ik 
nu los van de anderen van Het Werkteater doen omdat ik anders stil blijf staan.[ ... ] 
Wat ik zou willen: een groep vormen - daarmee werken op Het Kattengat. Bijvoor
beeld 1) eigen voorstellingen maken 2) projecten met bijvoorbeeld buitenlandse 
werknemers 3) of scholieren 4) videoprojecten. Wat voor mij ook wezenlijk is, is dat 
Hans erbij betrokken wordt en dat we steun krijgen van het bestuur - en met steun 
bedoel ik: attent gemaakt worden op mogelijkheden maar ook plichten.' 

Marja Kok toonde zich in een brief onmiddellijk enthousiast . Vooral omdat zij inder
tijd zelf had ervaren dat het inspireren van jonge mensen een van Strookers sterkste 
kanten was.' De reacties van de andere groepsleden waren niet eensluidend en ble
ven wat onduidelijk. Sommigen waren verbaasd (waarop baseerde Strooker het recht 
om binnen de coöperatie een eigen groep te beginnen?), anderen waren ambivalent 
omdat het voor henzelf niet helder was hoe hun toekomst binnen de groep er über
haupt uit zou moeten zien. 
Shireen hield aan haar plannen vast en vormde uiteindelijk met instemming van de 
anderen na terugkomst in Nederland een groep waarmee ze onder de paraplu van Het 
Werkteater zelfstandig aan de slag zou gaan. Zo vestigde zich op de bovenste verdie· 
ping van Kattengat 1 o aan het begin van seizoen 1984-1985 Werkteater 2. 
Bij oprichting bestond Werkteater 2 uit: Shireen Strooker, Toon Agterberg, Judith 
Hees, Kenneth Herdigein, Neel Holst, Lieneke Ie Roux en Maarten Wansink. Met 



Tableau Werkteatcr 2 (1985) 
Judith Hees. Maarten Wan
sink, Lienke Ie Roux, Shircen 
Sttooker, Kcnncth H('rdigein, 
Toon Agterberg 
Foto: Johan Vigeveno 

TableauWerkteater 1 (1 986) 
Carla Rcitsma. Marc Krone, 
Daria Mohr, Neel Holst, Sabî· 
ne Heres, Yolande Bcrtsch, 
Dick van Gendt. Henk Velt
kamp, Herman Vinck 
Foto: Marîa van der Woude 

Judith Hees had Shireen Strooker eerder 

samengewerkt tijdens de productie Niet thuis 

(1975). De andere vier leden van Werkteater 2 

kende ze van een eindexamenproductie, De ver

derfengel, van de Amsterdamse Toneelschool. 

Na besprekingen met het ministerie van wvc 

kreeg Werkteater 2 formeel de status van een 

stud io-groep met als doel 'verjonging van Het 

Werkteater'. De groep zou zich gedurende een 

jaar mogen bewijzen. 

De rest van Het Werkteater, vanaf dat moment 

Werkteater 1 geheten, werd met drie nieuwko

mers uitgebreid en bestond met ingang van sei

zoen 1g84-1g85 uit: Joop Admiraa l, Yolande 

Bertsch, Cas Enklaar, Frank Groothof, René 

Groothof, Hans Man in ' t Veld, Daria Mohr, Her

man Vinck, Anne Buurma, Pau l Prenen en Carla 

Reitsma. Beide groepen probeerden zo om alles 

wat' des Werkteaters' was nieuw leven in te 

blazen en over te dragen op een nieuwe generatie theatermakers. Wel was het voor

nemen dat in mei 1984 was uitgesproken om weer vaker als één groep op te treden, 

met de komst van Werkteater 2 in een ander perspectief komen te staan. De men in-
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gen over de mate waarin deze twee groepen zouden samenwerken, waren verdeeld. 

De een had de verwachting dat er op den duur sprake zou zijn van integratie, de ander 

vond dat juist onwenselijk omdat Werkteater 2 nadrukkelijk Shireens groep was, die 

uit mensen bestond waarvoor de rest van het Werkteater niet gekozen had. Seizoen 

1g84-1985 begon in ieder geval met een aantal kleine projecten van twee afzonder· 

lijke Werkteaters. 

Drie acteurs uit Werkteater 1 (Bertsch, Mohr en Vinck) maakten in september een co

productie met de Amsterdamse Toneelschool. Het script voor deze voorstel ling, Ulri

ke, werd geschreven door Sophie Kassies, de dochter van Jan Kassies, die nog steeds 

als algemeen adviseur bij Het Werkteater betrokken was. Het was een stuk over het 

leven van Ulrike Meinhof, een gezaghebbende, linkse journaliste die zich in de jaren 

zeventig in West-Duitsland als politiek activiste ontpopte en uiteindelijk werd gear

resteerd wegens betrokkenheid bij gewelddadige acties en aanslagen. De historische 

reconstructie van het leven van de Duitse activiste was in de voorstelling van onder

geschikt belang, belangrijker waren de drijfveren achter haar daden, hoe laakbaar die 

in dit geval ook waren.• 

Werkteater 2 nam in dezelfde periode een opdracht aan van de Nederlandse Hart

stichting om een voorstelling te maken over de partners van hartpatiënten. In de 

voorstelling ontmoeten de partners van hartpatiënten elkaar tijdens praatavonden en 

doen zij om beurten verslag van de situatie thuis. De bijeenkomsten van de praat

groep werden afgewisseld met scènes uit het dagelijks leven van de deelnemers, 

waar de spanning af en toe hoog oploopt. De voorstelling was simpel maar doeltref

fend en werd na het optreden voor het Patiëntencongres van de Nederlandse Hart

stichting op verzoek nogmaals gespeeld op het Kattengat en in het Academisch Zie

kenhuis Leiden. Later is op basis van de voorstelling een film gemaakt, Verder, die na 

de eerste vertoning op 14 april 1986 in het Haagse Filmhuis veelvu ldig gebruikt is tij

dens bijeenkomsten van partners van hartpatiënten. 

26 oKToeER i9e4 Stichting Blijf van m 1 n Lijf 
Het Werkteater treedt op tijdens de viering 

van het tienjarig bestaan van de Stichting Blijf van m'n Lijf in Paradiso in Amsterdam. Door Shireen Strooker, 

Kenneth Herdigein en Maarten Wansink, Judith Hees en haar dochter Lisa. Muziek door Bram Vermeulen. 

Gedurende de wintermaanden waren zowel Werkteater 1 als Werkteater 2 druk bezig 

met nieuwe voorstellingen, die allebei in februari voor het eerst voor publiek ge

speeld zouden worden. Werkteater 1 werkte aan de opera De kroning van Poppea van 

Monteverdi (1567-1643), Werkteater 2 boog zich over Romeo en Jeanette van Anouilh. 

Een kleine subgroep van Werkteater 1 werkte daarbij in de avonduren, na de groeps-



De kroning van Poppea (1985) 
0Jria Mohr, Frank Groot hof 
en Joop Admiraal 
Foto: Dekcyrel 

repetities, aan een project getiteld Jungle Drums waarin geïmproviseerd werd op 

basis van twee teksten van Jane Bowl es. 
CAS ENKLAAR raakte van dat laatste project zó gefrustreerd dat hij dat een keer tij

dens de opera re petities niet meer kon verbergen. Gisteren brak ik bij Poppea, gesti· 
muleerd door een groepsvergadering, in snikken uit. Yolande troostte me en ik was 

dankbaar en meestal hou ik van dankbaarheid dan wel op, maar dit keer kon ik niet 

meer stoppen. Alle spanningen van Jungle Drums (voorheen Winterreis) eruit. Hè, hè, 

wat een opluchting. Het leuke is dat niemand iets heeft van: je houdt de repetitie op 

- niet dat ik me daar iets van aangetrokken zou hebben, het was onstuitbaar. Onder 

leiding van Yolande zong ik, met rollende tranen, bibberig, 'Regina Disprezzata'. 
't Zal wat gehad hebben, maar dat krijg je nooit meer terug . Jan Rits (Ritsema) zat vol· 

gens mij te genieten. Voeding voor 't stuk. Ja, waar haal je 't anders vandaan? En ik 

dacht: waar zou je dat anders kunnen doen, een repetitie 'verknoeien' met huilen? 

(Of zou dat bij het Publiekstheater ook mogen?)' 

Zowel de keuze voor een vroege Ita liaanse barokopera als die voor een Frans roman

t isch toneelstuk in vier bedrijven was op zijn zachtst gezegd verrassend. Werkteater 1 

verlegde de grenzen nog het verst en ging dus aan de slag met l'lncoronazione di Pop
pea (1642). Aan de uitvoering van (vertaald) De kroning van Poppea ging een periode 

van intensief repeteren vooraf. Paul Prenen had de muzikale leiding over het project 
en voor de regie was Jan 
Ritsema aangetrokken, 

die deze funct ie ook bij 

Adio en U bent mijn moeder 
had vervuld . 
Behalve Frank Groothof, 

die zang gestudeerd had 

aan het conservatorium, 

had geen van de acteurs 

een geschoolde stem. Het 

doel van de enscenering 
was dan ook nie t om tot 

een - muzikaal gezien -

perfecte uitvoering te 

komen, maar om van de 

participanten in dit 

Romeinse koningsdrama 

mensen van vlees en bloed 
te maken. Om het geheel 

begrijpelijk te houden, 

werd het librett o 

drastisch bewerkt: alleen 
de belang rij kste verhaal- 208 
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De kroning van Poppea ( 1985) 
Oaria Mohr en Frank Groothof 
Foto : Dekeyrel 

lijn bleef gehandhaafd en de taal werd geactua

liseerd. Zo erg zelfs dat wanneer Nero zong 

"Seneca en het volk kan de pot op, krijg allemaal 

de kolere, o f ik wel of niet gelijk heb' dat de 

vraag opriep of zijn wieg nou in Rome of in 

Mokum had gestaan. 

Poppea werd afwisselend gespeeld door Yolan 

de Bertsch, Da ria Mohr en Carla Reitsma. Dat 

vermeervoudigen van rollen was een bekende 

·werkteater-truc'. Net als indertijd bij voor

beeld bij Misdaad, werden de eigenschappen 

van een personage zo niet alleen uitgebreid en 

genuanceerd, het was ook een manier om ten 

opzichte van de toeschouwer de inwisselbaar

heid van een rol aan te geven, 'nu ben ik Pop

pea, of zij misschien, maar straks ben jij het'. 

De reacties op De kroning van Poppea waren 

overwegend positief. De prestaties van de 

acteurs, die de hoogste toon soms niet zuiver pakten, of met een zachte, breekbare 

stem een aria zongen, werden door de toeschouwers zeer gewaardeerd; de durf en 

inzet vond men ontwapenend en het veelzeggende spel deed een gemiste toon snel 

vergeten. Een interessant onderzoek was het, waaruit Het Werkteater, volgens Alma 

Post in het Haarlems Dagblad, echter niet de conclusie moest t rekken dat het zich 

voortaan maar aan opera moest wijden. In ieder geval toonde Het Werkteater met 

deze voorstelling aan, dat de enscenering van een opera meer kon zijn dan zang, 

muziek en dramatische, over-geacteerde poses, en dat was op dat moment voor veel 

toeschouwers (en operaregisseurs) nog een tamelijk nieuw gezichtspunt.' 

Werkteater 2 t rad, na de geslaagde optredens voor hartpatiënten en hun partners, 

voor het eerst écht naar buiten met een romantisch toneelstuk in vier bedrijven, 

Romeo en Jeanette (1946) van de Fransman Jean Anouilh. Voor Shireen Strookerwas 

dit stuk een o ude bekende. Zij had zelf de vrouwelijke titelrol gespeeld t ijdens de 

Nederl andse première in 1963 bij Toneelgroep Theater. Ruim twintig jaar later koos 

zij opnieuw voor dit stuk. En dit keer deed zij beha lve de titelrol ook de regie. 

Strooker voelde grote affiniteit met het personage Jeanette, dat net als zijzelf, naar 

eigen zeggen, door passie en vechtlust geregeerd werd . Maar om te voorkomen dat 

ze als regisseur en artistiek leider van Werkteater 2 zelf niet aan spelen toe zou 

komen, was de keuze voor een stuk dat ze al goed kende voor een groot deel prak

tisch.' 

Anouilh schreef Romeo en Jeanette als een anti-burgerlijke parodie op Shakespeares 

liefdesdrama. Zijn Romeo en Julia drijven uit elkaar omdat Romeo, tijdens een bezoek 

aan zijn schoonfamilie, als een blok valt voor de ongetemde hartstocht van Jeanette, 

het zusje van de wat brave Julia. Maar de verschillen tussen hen - hij een kinderarts in 



opleiding van goede huize, zij de losbandige dochter van een vervuilde, drankzuchti

ge vader - zijn onoverbrugbaar. Een liefde tegen beter weten in die net als die tussen 

Romeo en Julia gedoemd is ten onder te gaan. Alleen de dood lijkt het volmaakte lief

despaar samen te kunnen brengen. Wat de boodschap betreft kan moeilijk gesteld 

worden dat de oerversie en de parodie zo ver uit elkaar liggen. 

Shireen Strooker maakte een vrije bewerking van dit sombere drama en voorzag het 

van een flinke dosis alledaagsheid. Niet alle nieuwkomers beheersten volgens de 

recensenten de karakteristieke, precieze speelstijl van Het Werkteater, waarmee 

vaak herkenning werd opgeroepen. De grens tussen het herkenbare nét iets uitver

groten en té dik aanzetten was - zoals altijd - een subtiele. Maarten Wansink kreeg 

desalniettemin veel lof voor de rol van de verlopen vader. De vergelijking met Kees 

van Kootens beroemde typetje· de vieze man' was een vaak gehoorde.' Hij speelde 

zijn staat van verloedering met passie, zoals ook zijn zoon Lucien (Toon Agterberg) 

zijn ongeluk ten volle uit beleed. Ruud Gortzak schreef in zijn overigens zeer positie

ve recensie in de Volkskrant dan ook dat de voorstelling volgens hem méér over passie 

ging dan over liefde. En passie had in deze context bovenal betrekking op de heftig

heid die achter alle emoties schuilging.• 

Jac Heijer was van mening dat de uitvergrotingen in het spel de authenticiteit misten 

en ook het bewustzijn, dat vroeger bij Het Werkteater aan de basis lag van dergelijk 

clichés, leek erachter te ontbreken.'° Het is natuurlijk de vraag of men dat mocht ver

wachten van een groep die koud vier maanden bezig was, en bovendien alleen met 

Strooker te maken had en niet met de rest van het gezelschap. In de Haagse Post 
vroeg Dirkje Hout man zichzelf af wat de drijfveren van Werkteater 2 konden zijn. Was 

dat bewondering voor Het Werkteater, of de wil om de verworvenheden van die 

groep vanuit een persoonlijk idee verder te ontwikkelen? En was het überhaupt wel 

mogelijk om de speelstijl, die gebaseerd was op het maatschappelijk besef en de 

onderzoeksdrift van een specifieke combinatie van mensen, zomaar bij een nieuwe 

groep mensen te implanteren? 

Houtmans uiteindelijke oordeel was dat Werkteater 2 'een groep slaafse volgelingen 

[was], die goede sier maakte op geleende schoenen'." Maar SHIREEN STRO OKER dacht 

daar heel anders over. Zij vergeleek de verrichtingen van Het Werkteater met de uit

vinding van het wiel: voor het er was moest je zwaar ploeteren en lang proberen, 

maar eenmaal uitgevonden, kon in principe iedereen ermee rijden. Ons werk heeft 

een algemene geldigheid gekregen. Tal van moeilijkheden hebben we toen moeizaam 

moeten overwinnen: hoe je als groep met elkaar omgaat. wie de beslissingen neemt. 

Dat soort problemen was er nu niet meer." Ik wilde met de nieuwe groep onderzoe

ken hoe je met elkaar aan de ene kant gebruik kunt maken van theatermiddelen zoals 

licht, geluid, muziek, bestaande stukken en toch de stijl van spelen en regisseren kunt 

handhaven die ik meebracht van Het Werkteater. " 

Tegelijk was er volgens Strooker ook wel sprake van zoiets als een methode, een 

methode waarbij je je niet achter de tekst kon verschuilen, maar voor honderd pro

cent je personage moest zijn, op een manier die geloofwaardig was, en door toe

schouwers geaccepteerd werd. Je hebt voor deze manier van acteren vooral durf 210 
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Romeo enl<!Jnccte ( 1985) 
Maarten Wansink 
Foto: Johan Vi9eveno 

nodig. Want voordat je zover bent 

datje zo'n voorstelling kunt spelen 

en spontaan open kunt staan voor 

allerlei onverwachte gebeurtenissen. 

moetje ook in totale onzekerheid 

hebben verkeerd." 

Dat Strooker de methode zelf per· 

fect beheerste was volgens Hans van 

den Bergh wel duidelijk: 'Shireen 

Strooker speelde zelf na 22 jaar 

opnieuw Jeanette en liet zo zien hoe 

ze haar eigen speelstij l heeft ontwik· 

keld tot een wonder van on nadruk· 

kelijkheid en schijnbaar geïmprovi

seerde spontaniteit."' Volgens 

Strooker was het voor de nieuwko

mers verder slechts een kwestie van 

tijd, dan zouden ook zij zich de 

karakteristieke speelstijl van Het 

Werkteater eigen gemaakt hebben. 

Wie de wil had en het talent hoefde hierbij geen belemmeringen te ondervinden. En 

dat de groep er in de eerste voorstelling al heel redelijk in geslaagd was, moet beslist 

motiverend zijn geweest. 

Wat (door verschillende recensenten) bij dit alles beslist minder positief beoordeeld 

werd, was de keuze van het stuk: ' Hoe kunstmatig en ouderwets-romantisch Anouilhs 

kijk op mens en wereld was, beseffen we nu in 1 g85 maar al te duidelijk en ook zijn 

toneelvorm in vier gladde, voorspelbare bedrijven is niet meer de top van goedge

bouwde dramatiek die wij er in 1g63 in zagen [ ... ].'" Voor Strooker zal het imago van 

deze' gedateerde draak van Anoui lh' of de strikte vorm ervan er vermoedelijk minder 

toe gedaan hebben dan de thema's en de spelmogelijkheden die de afzonderlijke scè

nes boden. 

Ondertussen probeerde het trouwe publiek Het Werkteaterte blijven volgen op de 

nieuwe wegen die waren ingeslagen. Jac Heijer, die kritische fan van het eerste uur, 

kon de neiging niet weerstaan om in zijn recensie van Romeo en Jeanette nog even 

terug te verwijzen naar de tijd waaraan hij zu lke goede herinneringen had; de tijd dat 

Het Werkteater zich nog onderscheidde met sociaal geëngageerd improvisatieto

neel: 'Ik merk dat ik Romeo en Jeanette bespreek alsof Het Werkteater een repertoire

gezelschap is. Ik wilde dat het niet waar was.' " 

In elk geval was er begin 1985 sinds lange tijd weer volop activiteit op het Kattengat: 

twee groepen aan het werk, twee premières, allerlei soorten publiek over de vloer, en 

even later de Werkteater- busjes die kriskras door Nederland reisden om overal te 

spelen. Er werd weer gewerkt. 
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De vraag van Dirkje Houtman over wat de drijfveren van Werkteater 2 nu precies 
waren, was, ondanks de resolute uitspraken van Strooker, wel degelijk gegrond. 
Binnen Werkteater 1én2 bestond aan het begin van 1985 onduidelijkheid over wat 
nu precies de intenties waren van 'Shireens groep'. In welke mate maakten ze nu 
eigenlijk deel uit van het Werkteater? Hoe autonoom was deze groep? En zou er op 
den duur tóch door beide groepen samengewerkt worden? De actuele stand van 
zaken zou besproken worden tijdens een vergadering die gepland stond na de premi· 
ères van Poppea en Romeo en Jeanette. Dit gesprek, waaraan zowel de oude als de 
nieuwe garde deelnam en dat geleid werd door Jan Kassies, verliep gaandeweg 
steeds onaangenamer. 
JAN KASSIES opende de vergadering. Ik zou om te beginnen even uit de rol van discus· 
sieleider willen stappen om een paar dingen te zeggen. Het Werkteater heeft in de 
loop van de jaren allerlei gedaanten gehad. In de jaren zeventig was er een beeld naar 
buiten - geëngageerd, maatschappelijk betrokken, zoeken naar nieuwe publieken, 
nieuwe speelstijlen, nieuwe werkwijzen - dat samenhing met de tijd, de mensen, de 
doelen die zij zich stelden. Deze 'identiteit' was drie jaar geleden een beetje op. Het 
was het einde van een weg, maar men wist niet zo goed welke nieuwe weg men in zou 
slaan. Sommigen hadden uitgesproken meningen, voor anderen was het niet zo dui· 
delijk. Dit had een interimjaar tot gevolg, waarin ieder de vrijheid had nieuwe wegen 
en nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen. De gevolgen kristalliseerden zich gaande
weg uit: Marja vertrok, Rense ook, Shireen wilde met een groep jonge mensen iets 
nieuws ontwikkelen, een nieuwe aanpak ontstond metAdio. 
Op dit moment hebben we te maken met twee verschillende identiteiten: Werkteater 
2 geeft in zijn (positief) verslag te kennen voorlopig geen artistieke samenwerking te 
wensen, men is bezig een eigen stijl te ontwikkelen. Werkteater 1 zit in een moeilijke 
positie dat men een 'hypotheek' van het verleden heeft af te lossen, zowel artistiek 
als persoonlijk. Er vindt een heroriëntering plaats, er zijn allerlei plannen waarover 
men wil beraadslagen. Sommigen willen nu voorgoed weg, anderen willen graag blij
ven en, met nieuwe mensen, een zo hecht mogelijke groep vormen met een (nieuwe) 
identiteit. Men ziet met plezier dat Werkteater 2 zich krachtig ontwikkelt, maar ziet 
dat op den duur niet samengaan onder één dak. De manier van werken die Werktea
ter 2 presenteert onder de naam 'werkteater' staat heel ver af van de manier van wer· 
ken van Werkteater 1. Men wil nu bekijken op welke manier een boedelscheiding tot 
stand kan worden gebracht, zonder dat de ontwikkeling, die bij Werlcteater 2 op 
gang is gekomen, wordt afgebroken. Hierin zal ook de subsidiënt betrokken moeten 
worden.'' 

Kassies sprak al - heel praktisch - van een boedelscheiding, maar zover waren de 
leden van Het Werkteater nog lang niet. Voordat het gesprek goed en wel op gang 
kon komen, bevestigden drie groepsleden Kassies mededeling' dat sommigen voor· 
goed weg wilden'. Joop Admiraal zou Het Werkteater vaarwel zeggen na afloop van 
Poppea, Cas En klaar zou per 1 september 1985 opstappen en ook Hans Man in 't Veld 
ging weg, maar pas als de werksituatie dat toeliet. Hij zou uiterlijk tot september 
1 gB6 blijven. 212 
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Daarmee werd Werkteater 1 plotseling een stuk kleiner. Nog slechts zes mensen bie· 

ven over: Frank en René Groothof, Yolande Bertsch, Da ria Mohr, Herman Vinck en 

Carla Reitsma (Anne Buurma was sinds 1 januari alweer vertrokken). Nadat dat tot 

iedereen was doorgedrongen, benadrukte Daria Mohr dat Werkteater 1 zich dan zou 

moeten uitbreiden, maar dat Werkteater 2 niet als die uitbreiding werd gezien. Ook 

Cas Enklaar beaamde dat het een andere groep was van mensen waarvoor zij niet had· 

den gekozen: het was de groep van Shireen. HANS MAN IN 'T VELD Ik vind het erg 

negatief, dat geen enkel initiatief hier ooit een kans krijgt. Hier is een groep jonge 

mensen aan het werk; dat is toch tot stand gekomen, terwijl het ons zelf nooit is 

gelukt te verjongen. Van alle gesprekken met ni euwe mensen is alleen Carla overge· 

bleven. DARIA MoHR Ik vind het helemaal niet negatief, zo is er ook nooit over 

gedacht. Ik vi nd het juist positief dat we Shireens plan een jaar lang hebben gepro· 

beerden er nog eenjaar mee door willen gaan. NEEL HOLST Ik zie wel datje een huis 

deelt met verschillende groepen. Jullie hebben weliswaar niet voor ons gekozen, 

maar wij wel voor jullie. En Shireen is een onderdeel van deze groep, met wie jullie 

vergroeid zijn. Waarom zou dat niet kunnen gaan stromen? FRANK GROOTHOF Het 

idee was, dat door dit plan een zekere verjonging zou plaatsvinden. Dat is een i nitia· 

tief dat we allemaal van harte ondersteund hebben. Maar er blijkt een zelfstandige 

groep te ontstaan en daar hebben we niet voor gekozen. CAS ENKLAAR Nee, de 

afspraak was om de groep een jaar met rust te laten, dus het is logisch dat er geen 

samenwerking is geweest. YoLANDE BERTSCH We kunnen dan concluderen dat dat een 

verkeerde afspraak was. DARIA MoHR Jullie willen met elkaar werken en dat levert 

ook goede resultaten op, waarom zou je die groepen dan aan elkaar gaan aanpassen? 

JUDITH HEES Er wordt binnen onze groep verschillend gedacht daarover. Maarten bij· 

voorbeeld is wel een voorstander van meer samenwerking. 

Zowel binnen Werkteater 1 als Werkteater 2 bleek dus geen eenduidigheid te be

staan over de mate van zelfstandigheid of integratie van de twee groepen. Maarten 

Wansink had in principe op meer samenwerking gehoopt, maar dat was er de eerste 

periode niet van gekomen. iedereen had eerst aan elkaar en aan de nieuwe manier 

van werken moeten wennen. Frank Groothof gaf toe dat hij enige samenwerking wel 

verwacht had, maar toen contact tussen beide groepen juist werd vermeden door 

Werkteater 2 had dat (zo leek hem) de deur dichtgedaan. Nu was het volgens Groot· 

hof zelfs verwarrend dat er een andere groep werkte onder dezelfde naam. Waarom 

gebruikte die niet de naam 'studiogroep'? Het isolement waarin Shireen die eerste 

maanden met haar nieuwe groep had gewerkt, had duidelijk vragen opgeroepen. Het 

was wel de afspraak geweest om de groep een jaar met rust te laten, maar daarmee 

was toch iets anders bedoeld dan de afzondering waar nu sprake van was geweest. Er 

leek een afstand te zijn ontstaan, die al niet meer te overbruggen was. 

Vervolgens kwam tijdens de vergadering ook nog het een en ander aan persoonlijk 

ongerief boven tafel. Zo kon Hans Man in 't Veld zich in artistiek opzicht niet vinden 

in de ontwikkeling van Adio naar Poppea, de· Jan Ritsema·ontwikkeling', binnen Het 

Werkteater en Joop Admiraal betreurde het dat Werkteater 2 in Panorama en Elsevier 

had gestaan. Een duidelijke oplossing voor de kwestie waarvoor iedereen bij elkaar 
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gekomen was: hoe verder te leven met twee Werkteaters, diende zich niet aan. HER· 

MAN VINCK, die zich meesta l niet zo mengde in het gekrakeel, maar op momenten van 

chaos en stress soms rustig en doordacht opheldering kon bieden, deed daar tenslot· 

te nog een poging toe. Er is sprake van een enorme verwarring bij beide groepen. 

Volgens mij moeten we op een subjectieve manier met elkaar praten. Voor iedereen 

was het altijd duidelijk dat wat Shireen wil is: een eigen groep met een eigen gezicht 

vanuit Shireen gezien. In feite heeft Shireen gezegd: ik wil niet meer met jullie wer· 

ken. Hans zit op dezelfde lijn. Omdat het paste in het interimjaar hebben we dat voor 

één jaar toegestaan. We schrokken wel even van de omvang: zeven personen erbij. 

Om deze personen van salarissen te voorzien werden twee van de vier vacatu res die 

w e hadden naar de groep van Shireen overgeheveld[ ••• ] Daarom konden wij alleen 

nog Carla en Anne aannemen. Wij hebben nu nieuwe kracht en dus nieuwe mensen 

nodig. Het is duidelijk dat WT Twee een eigen groep wil zijn. Dat is een dilemma. 

Daarom stellen we voor dat WT Twee nog een jaar krijgt om zich te ontwikkelen en los 

te maken, terwijl wij nog een jaar deze belemmering accepteren. JAN KASSIES Ik wil in 

dit verband wijzen op een boekje van Elias, De gevestigden en de buitenstaanders. Er is 

overigens geen sprake van 'oogluikend toestaan'. Je moet het zien als het trachten te 

ontvlechten van twee identiteiten die zich zo duidelijk gaan profileren. 

Al deze wijze woorden ten spijt werd deze vergadering het begin van een lange reeks 

discussies, ruzies en zelfs rechtszaken over wie nu wel en wie niet tot Het Werkteater 

behoorde en dus aanspraak kon maken op de bijbehorende rechten en gelden. 

Shireen Strooker, die tijdens deze vergadering in februari, volgens de notu len, niets 

gezegd heeft dan· dat het een kwestie was tussen de negen overgebleven Werktea 

ter-leden'. bevond zich in een lastige positie. Zij deed haar best om een stukje van 

Het Werkteater te behouden, wilde dat niet ten koste laten gaan van de andere 

groep maar ook niet van de nieuwe mensen die ze zelf binnengehaald had. De nieuw

komers wilden spelen, met elkaar iets opbouwen onder de vleugels van het magische 

Werkteater. Zij hadden hun plek aan Shireen te danken en zouden haar zonder meer 

verdedigen. De overgebleven, kleiner wordende groep, Werkteater 1, moet op een 

zeker moment het gevoel gekregen hebben, dat op de tweede verdieping van Katten· 

gat 1 o het paard van Troje aan het repeteren was. 

Alhoewel de wrijving op het Kattengat toenam, was het tot op dat moment geen 

slecht seizoen voor Werkteater 2. Een voorstelling in Carré, eind maart, pakte echter 

zeer teleurstellend uit en maakte daar tijdelijk een einde aan. Het Werkteater had de 

eervolle uitnodiging ontvangen om op te treden tijdens het vijftigste Boekenbal, het 

gala waarmee de boekenweek gewoontegetrouw wordt geopend. Ter gelegenheid 

van deze Gouden Boekenweek had Remco Campert het boekenweekgeschenk Som

berman's Actie geschreven. Werkteater 2 aanvaardde de opdracht om een voorstel

ling te maken die gebaseerd was op het bij voorbaat al popu laire boek van Campert. 

Dat bleek geen eenvoudige opgave. De groep had er moeite mee om grip te krijgen 2 14 
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op het verhaal, ruimte om een totaal andere weg in te slaan was er niet - het was 

immers een opdracht - en bovendien was er deze keer een onverbiddelijke deadline. 

Dat er onvoldoende tijd was geweest bleek in de laatste week, maar werd vooral 

voelbaar tijdens het boekenbal zelf. Die avond in Carré, spelend voor een publiek dat 

voor een feest en niet voor een toneelvoorstelling was gekomen, was de nederlaag 

onontkoombaar. In de zaal zat iemand die -dronken? - constant door de voorstelling 

heen schreeuwde, waarop steeds meer rumoer ontstond en de spelers van de weer

omstuit bijna de slappe lach kregen. 

HANS MAN IN 'T VELD, die aan dit project meewerkte We dachten te snel dat we het 

met een illustratie van het boek afkonden. Daar hebben we ons wel op verkeken. Op 

een harde manier kom je erachter dat niets moeilijker is dan theater maken van een 

boek, vooral van zo'n werk dat in het middelpunt van de belangstelling staat. Carré 

was een nachtmerrie, maar toch voelde ik me er niet op afgeknapt. Je bijt je er in vast 

omdat er zóveel in het stuk zit. Bovendien weet ik zeker dat succesvolle producties 

als Bosch en Lucht evengoed uitgefloten waren als we er meteen Carré mee ingetrok· 

ken waren. 19 

Ondanks deze rampzalige avond en de vernederende recensies vormde het stuk, uit

gebreid met een ander verhaal van Campert, Wie doet de koningin, de basis voor de 

tamelijk succesvolle tentvoorstelling Wie doet Somberman, waarmee Werkteater 2 tij

dens de zomertournee van 1g85 optrad. Want in mei en juni en, na een maand vakan

tie, opnieuw in augustus en september, reisde het complete Werkteater (opnieuw als 

onderdeel van de Boulevard of Broken Dreams) met de tent door het hele land. 

Behalve Wie doet Somberman was ook de De kroning van Poppea in de tent te zien. En 

verder brachten Frank en René Groothof 's middags Broertjes en samen met Carla 

Reitsma en broer Rob Groot hof Het lelijke jonge eendje, een nieuwe voorstelling voor 

kleuters. Dit familiefeestje van de Groothofs betekende, zonder dat iemand dat ver

wacht had, het onofficiële afscheid van Frank en René Groothof van Het Werkteater. 

De reden was dat de broers hun plannen om samen kleine voorstellingen te blijven 

maken, gedwarsboomd zagen door het voornemen van Werkteater 1 om vooral grote 

producties te gaan doen. Afgesproken werd dat ze samen nog één project onder de 

Werkteater·vlag zouden maken (Epifanie) en verder op los- vaste basis in de bestaan

de Werkteater-voorstellingen mee zouden blijven spelen. 

Na hun vertrek hebben de broers Groothof de Stichting Vrije Val opgericht, waarin ze 

(aanvankelijk samen) voorstellingen maakten in de lijn van Gebroed, Broertjes en Het 

lelijke jonge eendje - voornamelijk muziektheater voor jonge toeschouwers. FRANK 

CiROOTHOF In het begin lukte het niet erg goed. Soms dacht ik dat we er financieel 

aan zouden gaan. Bij Het Werkteater was het geld allemaal wel goed geregeld. Maar 

we hadden nu Het Werkteater niet meer waarin we elkaar staande moesten houden, 

teruggeworpen op onszelf waren we, en dat was niet makkelijk. Ik had wel de 

behoefte om alles zelf te bepalen en met niemand meer rekening te houden.' 0 

Ook Paul Prenen, die als musicus al geruime tijd aan Het Werkteater verbonden was 
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en onder andere meedeed in Ristorante Guatelli, Adio, Broertjes en Gebroed, maar 

nooit' officieel groepslid' werd, zette met ingang van het nieuwe seizoen zijn werk· 

zaamheden op een lager pitje. Hij zou tot 1 januari blijven voor het uitvoeren van de 

bestaande producties. Joop Admiraal vertrok - zoals eerder aangekondigd - na de 

laatste voorstel lingen van Poppea en ging op reis met U bent mijn moeder(Du bist 
meine Muner) door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Na deze succesvolle tour

nee zou hij deel gaan uitmaken van Toneelgroep Amsterdam. 

Het was een zeer drastisch uitgedund Werkteater 1, dat zich in september 1985 

opmaakte voor een nieuw seizoen. De groep bestond nog uit Herman Vinck, Da ria 

Mohr, Yolande Bertsch, Carla Reitsma en Neel Holst, die eerst deel uit maakte van 

Shireens groep en na haar zwangerschapsverlof tot ieders verbazing was overge

stapt. Daarnaast verscheen nog een nieuw gezicht op het Kattengat: Marc Krone, 

een gemotiveerde en betrokken acteur, die tot 1 gg5 bij Het Werkteater betrokken 

zou blijven. 

De problemen tussen de twee groepen op Kattengat 1 o werden nog steeds groter. 

Van onderlinge samenwerking en tolerantie was inmiddels geen sprake meer. Ook 

praktische zaken leverden steeds meer moeilijkheden op. 

Het verdelen van de subsidie en de werkruimtes bijvoorbeeld verliep alles behalve 

probleemloos. Naarstig zocht men naar een' neutrale' coördinator, nu het vertrek van 

Hans Man in 't Veld én de administratieve medewerkster Anita van Reede (de opvolg

ster van Ida Mager) naderde. Die oplossing werd gevonden in de aanstelling van een 

directeur. Hij of zij zou de langzaam op drift geraakte Koöperatieve Vereniging Het 

Werkteater, ooit opgericht als democratisch toneelcollectief, weer in rustiger vaar

water moeten brengen. Nadat verschillende namen de revue waren gepasseerd, nam 

de groep contact op met Han Vije, op dat moment adjuct-directeur van de Groningse 

Stadsschouwburg. Vije, die er nog wel heil in zag, trad op 1 november 1985 officieel 

aan en maakte kwartier op Kattengat 10, terwijl beide Werkteaters, in strikte afzon

dering van elkaar, bestaande producties doorspeelden (Adio, Romeo en Jeanette, De 
kroning van Poppea) en nieuwe plannen smeedden. 

Werkteater 1 legde zich tijdens de wintermaanden toe op een nieuwe voorstelling, 

Laois, die werd samengesteld uit improvisaties op basis van de Oedipus-mythe. Wat 

betreft werkwijze en stijl paste Laois, geregisseerd door Yolande Bertsch, in de lijn 

van de eerdere Werkteater- voorstellingenAdio en Poppea. Het was opnieuw een 

poging om een geïmproviseerde voorstelling, opgebouwd uit overwegend losse scè

nes, meer te structureren. 

In Laois kwam in iets meer dan een uur niet alleen de geschiedenis van Oedipus aan 

bod, die zijn moeder locaste begeerde en zijn vader Laois doodde, maar ook die van 

zijn twee dochters lsmene en Antigone, die ruzie maakten over de begrafenis van hun 216 
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Laois, Werkteater 1 (1986) 
Marc Krone ondersteboven 
en Herman Vinck; achter 
Carla Reitsma en Yolande 
Bertsch 
Foto: Maria van der Woude 

vader en van hun broer Polyneikes. Het dras

tisch gemoderniseerde verhaal werd gebracht 

als de angstdroom van Laïos (Herman Vinck) en 

benadrukte vooral de onmogelijkheid van vol

maakte liefde in een alledaagse context. De 

confrontatie tussen Antigone en lsmene was 

dan ook geen verheven steekspel tussen twee 

protagonisten uit een statige Griekse traged ie, 

maar een herkenbare ruzie tussen twee zussen 

die, in dit geval, samen op een tandem zaten en 

onvervalst j aren-tachtig-jargon- 'rot op, gup' -

naar elkaar sisten. 

Begin april werd de voorstelling voor het eerst 

voor publiek gespeeld en kreeg enkele zeer 
goede kritieken. Hein Janssen in het Haarlems 

Dagblad: 'In Laois derhalve geen zwaarwichtige 

verhandelingen over de diepere betekenis van 

de mythe, maar wel een glasheldere interpreta 

t ie van het gegeven naar een visie op hoe men

sen nu nog steeds met elkaar omgaan.[ .. . ] Een 

voorstelling die ogenschijnlijk simpel aandoet, 

maar waara chter een duidelijke visie steekt. 

Veel lachen, af en toe huiveren. Het Werkteater 

is daarin nog steeds uniek.'" 

Ook de aandacht die was uitgegaan naar de 

vorm bleef niet onopgemerkt; Peter Snel in de 

CPO - bladen: 'Snel gemonteerd als een video

clip, gracieus vormgegeven als een dansvoor

stelling van Bausch en harmonieus als Mahlers 

liederen.'" De keuze om net als in De kroning 

van Poppea één personage (locaste) door drie 

verschillende actrices te lat en spelen pakte 

opnieuw goed uit. Daarnaast viel het soepele, dansachtige bewegen van de acteurs in 

Laois op." 

Herman Vinck en Da ria Mohr ontplooiden naast het groepsproject ook eigen initiatie

ven. Daria Mohr gaf haar werk voor en met doven een vervolg in drie projecten: Tjapa; 

een serie televisieprogramma's voor de VPRO getiteld De Gebarenwinkel; en het muzi

kale project Festin d'Esope. Herman Vinck maakte het videoproject De reis van U naar 

A, gebaseerd op zijn solovoorstelling De ijzeren weg. Hans Man in 't Veld bouwde zijn 

betrokkenheid bij Het Werkteater geleidelijk af. Hij deed niet mee aan de groepspro

jecten maar realiseerde wel een eigen videoproject getiteld Homoseksualiteit en 

esthetiek. 



Verre vrienden (1 986}. Werk· 
tcater 2 
V.l.n.r. Shireen Strooker, 
Kenneth Herdigein, Lieneke 
Ie Roux, Judith Hees. Toon 
A9terber9 en Maarten Wan· 
sink 
Foto: Johan Vî9eveno 

Ongeveer gelijktijdig kwam ook Werkteater 2 met een nieuwe voorstelling. Strooker 

had daarvoor een blijspel van de gevierde Britse schrijver Alan Ayckbourn van de 

plank gepakt: Verre vrienden. Die keuze leek niet erg voor de hand te liggen, omdat 

Ayckbourn een schrijver was wiens werk normaal gesproken alleen in het circuit van 

de vrije, ongesubsidieerde producties te zien was. 

Het stuk draait om een ontmoeting van 'zes vrienden van vroeger': twee stellen, een 

vrijster en één man die onlangs zijn verloofde heeft verloren. Al deze zogenaamde 

vrienden blijken bij nader inzien buitengewoon kil te zijn en lijden stuk voor stuk 

eigenlijk aan het onvermogen te communiceren met een ander. De scène waarin ze, 
strak naast elkaar op een grote witte bank gezeten, een 'gezell ig' kopje thee dron

ken, benadrukte in feite ieders isolement. Ondanks het benadrukken van de donkere 

kant van dit blijspel, b leef Verre vrienden een komedie. Maarten Wansink - als Evert 

die net zijn verloofde heeft verloren - balanceerde als een onhandige clown voortdu

rend op het randje van lachen en huilen en oogstte met zijn optreden opnieuw veel 

complimenten: 'Maarten Wansink, als de semi-weduwnaar, brengt een ongeëve

naarde neuroticus op de been. Alleen dat portret is al een bezoek aan de voorstelling 

waard,' schreef Hans van den Bergh, die ook erg te spreken over de licht karikaturale 

wijze waarop Shireen Strooker de personages had laten uitspelen: 'Zelf [Strooker -

mvs] zet ze zo een vermakelijke, verzuurde dame neer en Judith Hees draagt een 

pracht van een getergde hysterica bij. Lieneke Ie Roux is een schitterende burger

sloof, hier iets sjieker voorgesteld dan in het origineel.'" 

2 1 8 
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Natuurlijk had Werkteater 2 zich voor een flinke opgave gesteld door in het program

ma al te benadrukken dat de voorstelling niet op een vrije productie zou lijken en dat 

klopte voor een deel zeker: een telefoon die niet rinkelde, maar die wel werd opge

nomen; spelers die af moesten maar aan de rand van het podium bleven staan. Dat 

alles deed de voorstelling afwijken van een conventioneel geënsceneerd blijspel." 

Maar de meningen in de pers over de voorstelling als geheel waren verdeeld. 

Han Vije, aanvankelijk als een onbevangen buitenstaander te hulp geschoten, was 

met al zijn goede bedoelingen al snel in de problemen van Het Werkteater verstrikt 

geraakt. Zijn taak om de gang van zaken op het Kattengat te coördineren en in goede 

(betere) banen te leiden, zag hij vooral als een opdracht om de rivaliserende groepen 

te integreren. Een groot verenigd en gelukkig Werkteater, wie wilde daar géén direc

teur van zijn? Zodra de twee partijen lucht kregen van zijn plannen, was hij van direc

teur al gauw tot mobiele schietschijf gedegradeerd. JUDITH HEES Alles wat gebeurd 

was vóórdat hij kwam, werd door hem in wezen ontkend. Hij had natuurlijk voor ogen 

om 'mooie, grote groepslijnen' te kunnen uittekenen toen hij directeur van Het 

Werkteater werd. Maar hij ging voorbij aan het feit dat er al lang geen grote groep 

meer bestond." En als het niet zijn plan was de twee groepen te verenigen, dan was 

het wel zijn aanpak die irritatie opwekte. 

DARJA MOHR Er kwam nieuw postpapier, een nieuw briefhoofd, dat ik afschuwelijk 

vond, en hij wilde een eigen bureau hebben in een aparte kamer. Ik weet nog dat ik 

daar vreselijk over tekeer ben gegaan. 'De directeur' in zijn directeurskamer, vreselijk 

vond ik het allemaal; eigenlijk had ik toen meteen moeten vertrekken." 

In april gaat uiteindelijk alles mis. Het begint met een brief van Han Vije, namens het 

bestuur, met daarin de vraag of men nu 'ja' of 'nee' wil dat er samengewerkt (samen· 

gevoegd) wordt. De leden van Werkteater 1 antwoorden hierop met ja', of, in het 

geval van HERMAN YINCK, met een brief van vier kantjes waarvan de strekking positief 

is maar waar tevens twijfels en voorwaarden uit opklinken. Mijn 'ja' tot samenwerken 

moet 'nee' worden als het opheffen van de coöperatie tot doel (in 1988) wordt ge· 

maakt. Het is mijn overtuiging dat de coöperatie die plek moet blijven waar mensen, 

met inzet van hun persoonlijkheid en hun kunnen - en in confrontatie met elkaar, 

onderzoeken waar hun theater van dit moment ligt; waarbij de vraagstelling zelf en 

'het onderzoeken' belangrijker zijn dan het resultaat. Vinck refereerde aan een plan 

dat al enige tijd circuleerde om de coöperatie op te heffen en met een schone lei 

opnieuw te beginnen: een nieuwe groep samengesteld uit mensen die werkelijk 

gemotiveerd waren. Eén van de redenen om dit plan af te wijzen was dat zo'n nieuwe 

groep wellicht geen subsidie zou krijgen. 

De leden van Werkteater 2 reageerden over het algemeen afwijzend op de voorge· 

stelde samenwerking. De meesten van hen betwijfelden of er genoeg wederzijds ver· 

trouwen en respect bestond om creatief te kunnen samenwerken. Die samenwerking 

zou daarbij ook alleen mogelijk zijn wanneer alle leden gelijkwaardig waren aan 
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elkaar. Gelijke monniken, gelijk kappen: iedereen moest dan een officieel en vol
waardig lid worden van de Koöperatieve Vereniging Het Werkteater. 

JUDITH HEES Dit houdt in dat iedereen die deel uitmaakt van het conflict lid wordt van 

de coöperatie (te weten Toon, Kenneth, Maarten, Lieneke, Judith en Carla [van Werk
teater i ]). Verder wil ik nog kwijt dat ik de handelingen en uitlatingen van Han Vije 

als directeur bij Het Werkteater als zeer negatief heb ervaren in het vinden van oplos

singen in het conflict. Sterker nog: ik vind dat hij verantwoordelijk is voor het escale

ren van onderlinge tegenstellingen binnen Het Werkteater in plaats van creatief 

gebruik te maken van de verschillen! KENNETH HERDICEIN De situatie is nu op een 
zodanig punt aangeland, dat zowat al mijn motieven om theater te maken om zeep 

geholpen worden_ Dat gaat té ver_ Ik wens eerst lid te zijn voor ik verder in deze zaak 

investeer. 

De verontwaardiging en woede die doorklinken in de brieven van de Werkteater 2-

leden maken duidelijk dat er nooit meer van zinvolle samenwerking sprake zou kun

nen zijn, ook al was iedereen de volgende dag ingehuldigd als nieuw lid. Inmiddels 

deed op het Kattengat het gerucht de ronde dat Shireen zou opstappen. En op 23 

april 1g85 schreef Strooker een brief waarin ze inderdaad haar vertrek aankondigde. 
Ze verzette zich hiermee tegen de manier waarop Vije de twee groepen probeerde te 

verenigen. SHIREEN STRO OKER Hij heeft het woord 'integratie' heilig verklaard in 

plaats van te vragen welke inhoudelijke verschillen en overeenstemmingen er waren. 

Maar ze was ook gefrustreerd dat het de vier resterende Werkteater-leden van het 
eerste uur niet gelukt was om, op eervolle wijze, iets van de verworvenheden van het 

gerespecteerde Werkteater over te dragen op de nieuwkomers. Wat ik erg vind is dat 

een basicaal onvermogen om eerlijk te zijn van vier oude, moede mensen (ikzelf, 

Daria, Herman en Yolande) ten koste is gegaan en gaat van de jonge mensen die we 

zelf hebben binnengehaald. [".] Van de afgelopen 16 jaar wil ik me alleen de rijkdom 
herinneren. Ik stap op." 

Alleen Kenneth Herdigein besloot om tegelijk met Shireen op te stappen. De andere 

Werkteater 2· leden wilden blijven om hun bestaande ideeën binnen Het Werkteater 

verder te verwezenlijken. Maar over hun bestaansrecht binnen het gezelschap, nu 

Strooker daar geen deel meer van uitmaakte, was het laatste woord nog niet gezegd. 

Dit conflict moest uiteindelijk met behulp van advocaten worden beslecht. 

Voordat Strooker Het Kattengat definitief de rug toekeerde, maakte ze met Werk· 

teater 2 nog één voorstelling die al gepland stond. De omstandigheden waaronder dit 

project op het Kattengat tot stand moest komen waren natuurlijk a ll es behalve 'nor· 
maal' ... SHIREEN STRO OKER De eerste week dat ik in het gebouw aan het Kattengat 

repeteerde, sloop ik gewoon die trap op. Dat is toch idioot, ik ken er ieder plekje van. 

Als ik iemand van die andere club op de trap tegenkom, kijken we elkaar in de ogen en 

weten we niet of we wel of niet gedag moeten zeggen. Die machteloosheid ... " 

De aanleiding voor dit laatste project was het vijfentwintigjarig bestaan van het Cul· 
tureel Jongeren Paspoort. Aan Wim T. Schippers was gevraagd om bij dit jubileum 220 
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Altijd wat (1986), Werkteater 2 
V .l.n.r. Kenneth Herdigein, 
Maarten Wansink, Lieneke Ie 
Roux, Toon Agterberg en 
Saskia van Basten Batenbu(g 
Foto : Johan Vigeveno 

een toneelstuk te schrijven. Schippers 

zegde toe, onder voorwaarde dat Werk· 

teater 2 het stuk zou spelen.•• Maar het 

duurde lange tijd voordat het echt van 

spelen kwam. De schrijver bleek grote 

moeite te hebben met de afronding van 

het stuk. Een maand vóór de eerste voor

stelling beschikten de spelers nog maar 

over dertig bladzijden tekst. Nadat her· 

haaldelijke verzoeken om meer niets had· 

den opgeleverd, besloot Werkteater 2 dan 

maar met die dertig bladzijden aan de slag 

te gaan en het stuk verder te wijden aan 

het 'wachten op een kunstwerk'." 

Voor het eindresultaat bleek deze moeiza· 

me totstandkoming geen consequenties te 
hebben. Liefhebbers van het werk van 

Schippers stonden voor zijn nieuwste pen· 

nenvrucht natuurlijk onmiddellijk in de rij; anderen waren van Altijd wat, zoals de 

voorstelling heette, op zijn minst 'gecharmeerd'. Bijvoorbeeld Peter Liefhebber:' Aan 

wie het ligt dat ik zijn nieuwe stuk Altijd wat nu toch eigenlijk grappig vind, ik durf het 

niet te zeggen. Feit is dat ik me behoorlijk vermaakt heb met deze verzameling van 

sketches, samen niet echt een "stuk" vormend, maar meer een avondvullende serie 

snelle, vrij komische en los uit de pols aan elkaar geplakte dialogen.'" 

Maarten Wansink was opnieuw een absolute gangmaker: met zijn 'afstandelijkheid, 

droge humor en een iets te pathetisch lijf, schreef Martin Schouten in de Volkskrant, 

' is hij de kers op de pudding. Geen kwaad woord over de andere spelers[ ... ] maar als 

hij met dat lijf uit het lood gaat hangen over zijn schoenpunten en een tijdje in die 

houding volhardt, dan gebeurt er iets waartegen mijn lachspieren niet bestand blij· 

ken: plechtige concentratie op onzin!'" 

'Achter de schermen' viel er op het Kattengat nog maar nauwelijks te lachen. Het ver

trek van Shireen Strooker had zeker iets losgemaakt. Interviews met de scheidende 

Werkteater-actrice kregen dramatische koppen als: 'Wat hier gebeurt valt met geen 

pen te beschrijven', 'Er is wat afgejankt bij het Werkteater' of 'Oprichtster vertrekt 

na ware oorlog bij Werkteater'." In de Berichten van Het Werkteater zelf werd volstaan 

met de korte mededeling dat' deze productie (Altijd wat) de laatste was die Shireen 

Strooker binnen Het Werkteater zou maken'. De achterblijvers leken zich drukker te 

maken over de toekomst van de groep. Ze wilden in feite terug naar de oorspronke· 

lijke doelen en werkwijze van Het Werkteater: 'directe confrontatie tussen acteurs, 

geen vooraf vastgelegde stukken maar een vrije benadering van de vorm en inhoud 

van een nieuwe voorstelling, en een directe confrontatie met het publiek'. Dit alles 

zou ook in videoprojecten gerealiseerd kunnen (blijven) worden." 



Beloftes (1986) 
Spelers: Sabine Heres, He(· 
man Vinck en Marc Krone 
Foto: Bert Nienliuis 

De vraag was wie deze Werkteater-plannen moesten gaan 

uitvoeren. Da ria Mohrwas druk bezig met haar eigen 

(video-)projecten en Hans Man in 't Veld was inmiddels 

begonnen aan zijn nieuwe baan als directeur van de 

Amsterdamse NES theaters. Herman Vinck en Yolande 

Bertsch hadden in ieder geval samen met Carla Reitsma, 

Sabine Heres en Marc Krone de voorstelling Beloftes 

gemaakt. Voor dit project waren bovendien enkele nieuwe 

namen aan de vaste spelerskern toegevoegd: Peter Blok, 

Flip Filz en Truus te Selle. Het leek erop dat vooral mensen 

uit deze kern in de toekomst vorm zouden moeten gaan 

geven aan Het Werkteater. Hoe en of de achtergebleven 

acteurs van Werkteater 2 in deze nieuwe opzet pasten, 

leek nog een probleem. 

Maar de oplossing hiervoor diende zich korte tijd later 

vanzelf aan. In de zomer van 1987 brachten zowel de Raad 

voor de Kunst als de Amsterdamse Kunstraad een negatief 

advies uit met betrekking tot Het Werkteater (de groep 

werd voor 40 procent door het rijk en voor de rest door de 

gemeente Amsterdam gefinancierd. Er waren twijfels 

gerezen over de artistieke ontwikkeling van het gezel

schap: 'Geconstateerd moet worden dat het Werkteater 

zijn tijd heeft gehad: de vrijplaats, de goede experimen

ten, de betrokkenheid met elkaar en met de maatschappij, 

en dat alles in zijn samenhang, is er niet meer. De beëindi-

ging van de subsidie aan een groep die het Nederlandse 

toneelaanbod zozeer heeft beïnvloed en verrijkt, kan alleen maar gepaard gaan met 

het maken van ruimte voor een nieuwe impuls, anders vervalt de grondslag van de 

advisering."' Protesten hiertegen van Het Werkteater en het voorstel om een nieuwe 

groep, die een nieuwe start wilde maken, alsnog een kans te geven, mochten niet 

meer baten. De subsidiekraan zou met ingang van het seizoen 1988-1989 definitief 

worden dichtgedraaid. 

Hetzelfde lot trof de kleinere toneelgroepen Pers pekt, Diskus en het Ka-theater. De 

grotere regionale gezelschappen Toneelgroep Theater (Arnhem) en Globe (Eindho

ven) werden aanvankelijk ook met opheffing bedreigd, maar kregen van de minister 

nog het voordeel van de twijfel. Toneelgroep Baal had zichzelf opgeheven zonder het 

advies af te wachten. Shireen Strooker, die met ingang van seizoen 1988-1 g89 wilde 

gaan samenwerken met regisseurs Luc Perceval en Guy Joosten, kreeg hiervoor géén 

subsidie. De 'nieuwe impulsen' die de subsidieverstrekkers wel een kans wilden 

geven waren onder andere de nieuwe groep van Frans Strijards Artikelen & Projecten 

(kortweg: Art & Pro) en het multiculturele theatergezelschap De Nieuw Amsterdam. 
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De drie laatst overgebleven oprichters van Het Werkteater verlieten tussen i 988 en 

1g92 definitief het Kattengat. DARIA MoHR vet rok als eerste in het voorjaar van 1988. 

Veel te laat voor mijn eigen gevoel. Maar dat kwam omdat ik nog zo bezig was met 

allerlei dingen, en omdat ik erg sympathiseerde met het streven van Yolande en Her

man om het nog door te geven, om de erfenis goed te verdelen. Misschien was ik ook 

wel opportunistisch, omdat ik voor mijn projecten afhankelijk was van de apparatuur 

van Het Werkteater. Maar gevoelsmatig had ik voor die tijd al afscheid genomen. 

Eigenlijk had ik op het moment dat er een directeur kwam weg moeten gaan, als ik 

eerlijk was geweest. 

Yolande Bertsch en Herman Vinck bleven ook nadat de subsidie gestopt was (met 

behoud van een werkeloosheidsuitkering) nog enkele seizoenen betrokken bij Het 

Werkteater, waaraan verder onder anderen ook Sabine Heres, Marc Krone, Flip Filz, 

Nicoline van der Heijden, Niek Vink, Jozef Willems en Hans Looye organisatorisch en 

artistiek invulling gaven. Yolande werkte nog mee aan de projecten Gemengde gevoe
lens (1988, 'over de instroom van allochtonen bij de politie'), An (1989, 'over vrouwen 

in de overgang') en tenslotte Heaven's Doors (1992, 'over cultuurverandering binnen 

de Universiteit van Amsterdam'). Herman Vinck maakte de voorstellingen Nagelaten 
werk (1 990, 'over de tweede generatie oorlogsslachtoffers') en Zoete drankjes, bittere 

pillen (1 991, 'over medicijngebruik'). 

YoLANDE BERTSCH Ik ben zo lang gebleven omdat ik me verantwoordelijk voelde voor 

de mensen die er nog waren en voor de plek, vooral omdat Jan Kassies me ingefluis

terd had dat ik moest proberen de plek te behouden voor het Nederlands toneel. Dat 

het niet is gelukt vind ik nog steeds doodzonde. We zijn denk ik niet zorgvuldig met 

ons besluit omgegaan. De een na de ander liep weg. Maar we hadden eigenlijk samen 

als Werkteater de beslissing moeten nemen om te stoppen. Misschien hadden we dan 

iets kunnen doorgeven. Natuurlijk, dat is nakaarten. Maar toch: er is zo vreselijk wei

nig van over nu. Het toneel zit weer vast in een hiërarchie, waar wij altijd zo hard 

tegen geknokt hebben. Samen durfden we dat, het ging vanzelf. Er was iets speci· 

fieks tussen ons: er ontstond een chemische reactie." 

HERMAN V1NCK in een interview met Elsevier naar aanleiding van het stoppen van de 

subsidie. Hoe is het nou in godsnaam mogelijk, vraag ik me hier wel eens af. Als een 

windvlaag is het weg. Het hele toneel bivakkeert weer tussen vier muren. Het was 

met Het Werkteater afgelopen toen we besloten de strategie van 'met z'n allen' 

te laten varen. We hebben langzaam maar zeker onze hele filosofie overboord ge

gooid." 

Herman Vinck werd in 1991 gevraagd in Duitsland een voorstelling te komen maken 

over vreemdelingenhaat en is sindsdien voornamelijk in Berlijn als theatermaker 

actief gebleven. 

De Koöperatieve Vereniging Het Werkteater, opgericht in i 970, is pas lang na de 

laatste voorstelling officieel ontbonden. De laatste keer dat het voltallige Werktea

ter bij elkaar is geweest, was in 1996 in het televisieprogramma De Plantage van de 

VPRO. Aanleiding was de solovoorstelling van Cas Enklaar, Kattengat 10, over zijn her-



inneringen aan Het Werkteater. Omdat sommige groepsleden elkaar al lange tijd niet 

meer hadden gezien en de in die laatste jaren ontstane conflicten en ruzies nooit 

waren uitgepraat en bijgelegd (er was überhaupt nooit meer met de hele groep· over 

vroeger' gesproken), verliep de' confrontatie' tamelijk stroef. 

Nu bestaat alleen de Auteursvereniging nog. Deze vereniging beheert hoofdzakelijk 

de rechten van de uit improvisatie ontwikkelde voorstellingen, die strikt genomen 

het bezit zijn van alle betrokkenen. Iedereen die nog eens een poging wil wagen om 

Avondrood of U bent mijn moeder weer tot leven te wekken, kan zich tot deze vereni

ging wenden. 

Dan is er nog een groep overblijvers die al jaren, tot op de dag van vandaag, probeert 

een gezelschap draaiende te houden: de Stichting Het Werktheater, opgericht in 

1ggo. Het doel van deze stichting was aanvankelijk zakelijke ondersteuning van de 

coöperatie waarin niet alle zaken even goed geregeld waren, zoals het verhuren van 

het nieuwe onderkomen." In 1 gag was men, na bijna 20 jaar, van het Kattengat ver

trokken. 

Maar het maken van ad-hoc-voorstellingen op verzoek van betalende opdrachtgevers 

bleek in subsidieloze tijden een kip met gouden eieren. Bovendien bleek de Werktea

ter-naam het publiciteitstechnisch nog altijd erg goed te doen. Enkele leden van de 

Auteursvereniging zijn met vertegenwoordigers van de stichting, die steeds meer een 

eigen leven is gaan leiden, in conflict geraakt over het wel of niet geëigende maar in 

ieder geval verwarrende gebruik van de naam Het Werktheater, ook al schrijft de 

stichting de naam met de eens zo ongeoorloofde 'h'. 

Er bestaat dus nog steeds een Werktheater. De naam prijkt in gouden letters op een 

gebouw aan de Oostenburgergracht in Amsterdam. Maar met Het Werkteater van 

weleer, met legendarische voorstellingen als Toestanden, Avondrood, Hallo mede
mens! en Bosch en Lucht, met de pioniers van Kattengat 1 o, heeft het allemaal niets 

meer te maken. 
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HET WERK· 
TEAT ER 

111 ESSENTIE 

1 g70 was een keerpunt in de geschiedenis van het naoorlogse, Nederlandse theat er. 

Nagenoeg niets bleef na dat jaar onveranderd. Het verzorgde repertoiret oneel waar· 

mee schouwburgen decennialang gevuld waren, was gaandeweg de jaren zestig 

steeds slechter bezocht en steeds heviger bekritiseerd en ging tenslotte faliekant 

onderuit . 

De kracht achter deze turbulente omwenteling kwam van een nieuwe generatie 

acteurs en reg isseurs die in de jaren zestig nauwelijks kans kreeg de vleugels uit te 

slaan, maar die in de jaren zeventig het Nederlandse theater voorgoed een ander aan

zien zou geven. De groep die als eerste voldoende geld en mogelijkheden kreeg om 

grenzen te verleggen en Nederland met een nieuw soort theater kennis te laten 

maken, was Het Werkt eat er. 

Bij zonder aan Het Werkteater was dat de twaalf oprichters de verantwoordelijkheid 

voor de vernieuwing van het theater bij zichzelf legden. Ze wilden een verandering 

teweegbrengen van binnenuit, zichzelf als acteurs vernieuwen door hun eigen ver

houding tot het toneel en tot de samenleving opnieuw t e bepalen. Aangeleerd, rout i

nematig act eursgedrag (ze hadden bijna allemaal een gedegen toneelopleiding ach

ter de rug en een aantal j aren speelervaring) moest word en afgeleerd. Het was ook 

evident dat met de bestaande hiërarchische organisatievormen moest worden afge· 

rekend. Het Werkt eaterwerd een democratisch, leiderloos collectief: niemand had 

méér rechten of zeggenschap dan de ander en de verdeling bijrolspeler - hoofdrol

spelers, laat staan 'sterren', was voorgoed verleden t ijd. Voor sterrendom was boven 

dien geen tijd, want iedereen was niet alleen voor de artist ieke gang van zaken ver

antwoordelijk, maar ook voor de organ isatie van het gezelschap en de hele prakti

sche, dagelijkse bezigheden als schoonmaken, koken, koffie schenken op voorstel

lingsavonden en het verkopen van kaartjes. iedereen had zijn handen méér dan vol 

aan dit t akenpakket, ook omdat de hulp van anderen hierbij maar mondjesmaat werd 

geaccepteerd. 

De omscholing die de acteurs zichzelf oplegden bestond uit talloze intensieve licha

melijke trainingen (acrobatiek, zang, judo, yoga enz.) en uit groepsgesprekken onder 

leiding van een therapeut (bij wijze van mentale training). Maar ook alternatieve 

werkwijzen, waar sommige groepsleden al vóór de oprichting van Het Werkteater 

ervaring mee hadden opgedaan, maakt en deel uit van dit programma. Grotowski's 

·concerten' of diens oefeningen om impulsen direct om te zett en in lichaamstaal bij 

voorbeeld, die door Yolande Bertsch werden ingebracht, of de mime- oefen ingen van 

onder andere Dec roux en Lecoq die Peter Faber meenam. Ook met de improvisatie

technieken van Joseph Chai kin (Open Theatre) hadden sommige Werkteater-leden 

eerder kennisgemaakt.' 

Nadat tijdens de eerste onderzoeksperiode fysieke en mentale grenzen waren ver

legd, toonde Het Werkteater aan voorstell ingen te kunnen maken zonder regisseur, 

directeur, dramaturg, decorontwerper of welke 'specialist' dan ook. Het ging hier om 

acteurstheater pur sang; het primaat lag nadrukkelijk bij het spelen en de spelers. 226 
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Anders dan bij bestaande traditionele repertoiregezelschappen was de acteur bij 

Het Werkteatervolledig verantwoordelijk voor de inhoud en totstandkoming van de 

voorstellingen. En anders dan bij veel andere avant-garde gezelschappen die in die 

jaren elders in de wereld furore maakten, werden zijn persoonlijkheid en opvattingen 

niet aan een regisseur of aan een politieke doelstelling ondergeschikt gemaakt.' Van

wege dit absolute primaat van de acteur neemt Het Werkteater-ook internationaa l 

gezien - een unieke positie in. 

Het feit dat de acteurs in alle opzichten de spil van Het Werkteaterwaren, had be

langrijke consequenties. Eén daarvan was dat er, net als bij Grotowski's 'poor thea

ter', nauwelijks of geen werk werd gemaakt van zaken als kostuum, decor, belichting 

- dat zou alleen maar afl eiden van waar het écht om te doen was. Daarbij werden ook 

toneelschrijvers en bestaand repertoire lange tijd buiten de deur gehouden. De 

acteurs zelf waren de belangrijkste leveranciers van het materiaal. De aanleiding voor 

een project kon liggen in een gebeurtenis uit het leven van een van de groepsleden, 

een bericht in de krant dat iemand bezighield of een boek dat iemand had gelezen. 

Aan de hand van improvisaties werden deze persoonlijke ervaringen of ideeën tot een 

scène of een voorstell ing uitgebouwd. 

De lange reeks voorstellingen en films die op deze manier tot stand is gebracht, ge

t uigt in de eerste plaats van grote sociaal-maatschappelijke of liever gezegd mense

lijke betrokkenheid. ' Het verbeteren van de wereld' of 'het veranderen van mensen

levens' was daarbij niet de belangrijkste beweegreden van Het Werkteater. In de eer

ste plaats probeerden de acteurs op een hele open, persoonlijke maniertheaterte 

maken, theater dat bedoeld was voor en ging over gewone mensen met herkenbare 

gevoelens. Géén theater meer dat barrières opwierp, bevolkt door ongeloofwaardige 

personages die een ingewikkelde, verheven taal spraken, maar theater dat mensen 

écht raakte en in de Nederlandse maatschappij geworteld was. 

Naar onderwerpen hoefde nooit lang te worden gezocht, want die lagen voor het 

oprapen. Er was zóveel dat nog nooit in het theater op een onverhu lde en herkenbare 

manier aan de orde was gesteld. En publiek voor dit 'uit het leven gegrepen theater' 

was er altijd, al was het alleen maar omdat er bij ieder specifiek onderwerp een speci

fieke doelgroep hoorde. Door- al in de eerste werknota - een zuivere en zinvolle rela 
tie tussen publiek en acteurs én tussen de acteur en zijn werk voorop te stellen, had Het 

Werkteater de sleutel tot het succes meteen al gevonden. 

'Bij Het Werkteater heb ik altijd het gevoel dat het voor mij alleen speelt. De spelers 

hebben het over dingen, waarin ik mijn eigen emoties (woede, humor, sentimenta

liteit) terugvind. Ze spelen mensen met w ie ik graag zou omgaan, en dezen lijken ook 

nog erg veel op mensen die ze privé zijn. Het Werkteater zit aan mijn hart gebakken. 

Ik ben jaloers, dat naast me altijd publiek zit, dat er net zo over denkt.' lAc HeueR 

(criticus)' 

'Toneel van het Werkteater is een merkwaardig gebeuren: iedereen die komt gelooft 

er in. De schouwburgen lopen leeg, het Werkteater is altijd uitverkocht. Gewone 



HET GROTE 
THEMA: 

COMMUlll· 
CATIE 

mensen en toneelspelers van andere gezelschappen gaan er kijken en praten met 

elkaar. Toneelspelers gaan bij het Werkteater namelijk weer tot de gewone mensen 

behoren. Dat is één van de eerlijke geheimen van hun succes: BORIS THOMAS 

(journalist)' 

In de loop der jaren stelde Het Werkteater onderwerpen aan de orde als het demo· 

cratiseren van psychiatrische inrichtingen (Toestanden), de positie van de vrouw ('t Is 
maar een meisje), criminaliteit (Misdaad), omgaan met ziek-zijn en sterven (Avondrood, 
Als de dood en Je moet er mee leven) en homoseksualiteit (Zus of zo). Veel van deze 

onderwerpen zijn, hoe divers ook, in essentie terug te voeren op het thema communi

catie: communicatie tussen artsen en patiënten; tussen ouders en kinderen of tussen 

kinderen onderling; communicatie binnen een relatie of tussen collega's, of, zoals in 

Hallo medemens!, tussen mensen uit verschillende sociale klassen. Keurige dames van 

goede komaf nodigden in die voorstelling 'mensen uit de schemer van de maatschap

pij' uit op de thee waarbij ze' de intermenselijke relatie wilden laten prevaleren 

boven de sociaal- maatschappelijk ontstane structuren'. Halverwege deze voorstel

ling barstten de dames en hun gasten uit in een lied (op de melodie van Viva Espana!, 
een hit van de Zangeres zonder Naam) waarin méér onder woorden werd gebracht 

dan alleen de kern van Hallo medemens! ... 

Wanneer ik omkijk en ik zie mijn medemensen, 
denk ik: waarom doet men elkander altijd pijn? 
Elke groep bepaalt heelt strikt zijn eigen grenzen, 
die met geen paswoord ooit te overschrijden zijn. 
Die grenzen, zeg ik hier met volle kracht: 
bestaan niet echt, we hebben ze bedacht! 

Refrein 

Hier heb ikjaren op gewacht: communicatie! 
Een feest van menselijke kracht: communicatie! 

U hebt dat allen in uw macht: communicatie! 
Een daad van geestelijke kracht, wie had dat ooit gedacht? 

Het experiment in Hallo medemens! liep ondanks alle goede bedoelingen volkomen 

uit de hand. Hoe nadrukkelijk de dames ook probeerden te communiceren, iedereen 

bleef een andere taal spreken. En niet alleen in Hallo medemens! Want hoe vaak was 

dát niet de essentie van de problemen die Het Werkteater in al die jaren aan de kaak 

stelde: dat mensen uit onkunde of lafhartigheid iets onwaars stamelden, of liever de 

lippen op elkaar hielden. Hoeveel taboes, ingesleten fatsoensnormen en zogenaam· 

de goede manieren waren er wel niet die de emotionele huishouding van Nederland 

nog steeds beheersten. Dat beter communiceren als een van de oplossingen voor die 

verstikkende geslotenheid en preutsheid werd gezien, mag ons nu als vanzelfspre- 228 
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kend voorkomen, het verklaart waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte de enorme 

weerklank van de voorstellingen van Het Werkteater. De groep blééf prikken in de 

veilige stilte waarmee talloze vragen over leven én dood omhuld werden. Zoals een 

arts die zijn ernstig zieke patiënt in Als de dood maar wat op de mouw speldde - om 

de patiënt zogenaamd te beschermen, maar vooral uit angst. Zoals de oude mensen in 

Avondrood die hun laatste dagen met elkaar sleten maar nauwelijks durfden te praten 

over dat wat hen zo bezighield: hun eenzaamheid en de naderende dood. Of zoals de 

vrouw in 't Is maar een meisje die op een onvoorstelbaar indirecte manier haar man om 

aandacht probeerde te vragen. 

In Een zwoele zomeravond stak Het Werkteater zelf de draak met die niet aflatende 

hang om alles bespreekbaar te maken, toen Koos op een eerlijke, broodnuchtere 

manier aan zijn vrouw opbiechtte dat hij een verhouding had en dat dat eigenlijk best 

'vermoeiend· was •.• 

'Communicatie· was niet alleen een steeds weer terugkerend onderwerp in de voor

stellingen van Het Werkteater, het speelde ook een belangrijke rol bij de voorstellin

gen zelf, als gebeurtenis. Het eenrichtingsverkeer zoals dat eeuwenlang in de grote 

zaal bestaan had - spelers die vanaf het podium hun teksten de donkere zaal instuur

den, waar ergens het publiek moest zitten - werd door Het Werkteater resoluut afge

zworen. Het gezelschap ging op zoek naar nieuwe publieksgroepen en naar een actie

ve uitwisseling van ervaringen en gevoelens. Er werd dan ook niet meer opgetreden 

in schouwburgen, maar in de kleine, intieme ruimtes op Kattengat 1 o. Of men zocht 

de doelgroepen op in hun eigen omgeving: gevangenissen, ziekenhuizen, psychiatri

sche inrichtingen, buurthuizen, scholen en op straat. Vooral op deze locaties vonden 

de Werkteater-leden ook de hulp die ze nodig hadden bij het creëren en verdiepen 

van hun personages. Geen intellectueel geneuzel in de foyers van de schouwburg, 

maar confrontaties, echte, directe gesprekken, tijdens of na een optreden in het hol 

van de leeuw, met de patiënten, gevangenen of politieambtenaren die ze zelf net 

hadden gespeeld. Tegenover zóveel deskundigheid liet je het wel uit je hoofd om je 

er met een gemakkelijke karakterisering vanaf te maken. Maniertjes en clichés wer

den hier genadeloos doorgeprikt, en dat was precies de bedoeling. 

De ragfijne en volkomen geloofwaardige speelstijl, zoals die te zien was in Misdaad, 
Toestanden, Avondrood, Als de dood en Je moet er mee leven, Niet thuis en Gewoon weg 
- door de acteurs zelf vaak als 'winterprojecten' aangeduid - was voor een groot deel 

het resultaat van deze werkwijze. Als een voorstelling eenmaal een bepaald niveau 

had, konden toeschouwers soms nog maar met moeite geloven dat het allemaal 

gespééld was. 

'Geweldig wat ze daar doen hoor, maar het is toch een soort sociaal werk, en dat 

moet je niet met toneel verwarren.' MYRA WARD (actrice) in NRC Handelsblad' 

Vanwege de geëngageerde inhoud van de voorstellingen is Het Werkteater vaak bij 

het vormingstoneel ingedeeld -ten onrechte dus. De levende portretten van 'kleine' 



COLLAGES 

Nederlanders met grote gevoelens riepen een gevoel van herkenning bij de toeschou
wer op, creëerden begrip of veroorzaakten na afloop discussies, maar waren nooit 
een handleiding voor 'hoe het nu verder moest' of een decreet voor 'hoe het wél 
hoort'. Joop ADMIRAAL in 1g77 in een interview Als je dingen aan de kaak wilt stellen, 
moeten mensen, die naar je stukken komen kijken, zich kunnen identificeren. Je moet 
ze emotioneel pakken. Dat is aan het lachen maken en dan prikken. Je maakt de toe
schouwers eerst kwetsbaar, dan kan het verdrietige binnenkomen. Als je één grote 
ellende speelt, zit je daar ook maar tegenaan te kijken.' 

'Als ik naar het Werkteater ga zit ik binnen een mum van tijd op het puntje van mijn 
stoel, dan lach ik, huil ik, voel ik mee. De acteurs van Het Werkteater hebben altijd 
onderwerpen die boeiend zijn. Maar hun voorstellingen zijn nooit een pamflet dat 
ergens tegen gericht is. Ze spelen met hun hele lijf en met al hun emoties. Ik houd van 
Het Werkteater.' Louo1 NuHOFF (actrice)' 

De op improvisaties gebaseerde wintervoorstellingen hadden in veel gevallen de 
vorm van een collage: losse scènes, die onderling verschillend waren, niet alleen wat 
de inhoud maar ook wat de stijl betreft. In Misdaad bijvoorbeeld toonde Het Werk· 
teater aan dat een acrobatische scène, een monoloog en een lied heel goed samen 

een geheel konden vormen. 
CAS EN KLAAR Marja noemde het 'in scherfjes werken', dus datje dingen niet afmaakt, 
maar dat je het tegenover elkaar zet en van alle kanten benadert. Op een onverwach· 
te en irrationele manier doorbreek je daarmee dingen, bijvoorbeeld door verrassend 
ineens met een lied te komen op een plek waar je het niet verwacht, of een woedeuit· 
barsting op een plek waar je het helemaal niet aan ziet komen. Je werkt niet te ge
trouw, te gedegen en te logisch. Dat had ook te maken met een oefening die Peter 
altijd met ons deed, waarbij je fysiek in je eentje door de ruimte moest stuiteren en in 
feite een op hol geslagen toneelspeler was, die flarden deed van stukken, van stem· 
mingen en emoties, die je in een razend tempo afwisselde. Bij een andere oefening, 
die in die tijd ook heel populair was, zat je in het midden van de kring terwijl de ande
ren je met opdrachten stuurden in watje was en watje deed, dan wasje een vlooitje 
en dan werd je door de gootsteen gespoeld en dan kwam je in het riool en daar was 
een krokodil enje blaast ineens heel groot op en dan benje Dik Trom, en zo verder.' 
De keuze voor de collagevorm werd ingegeven door de positieve ervaringen met dit 
werken in 'scherfjes' en met deze oefeningen in associatie, maar ook omdat zo voor
komen kon worden dat men te snel vast kwam te zitten in een concept. Een andere 
triviale, maar niet onbelangrijke reden was de collectieve en non-hiërarchische werk
wijze van de groep. Bij het leiderloze samenwerken hoorde het accepteren van ieders 
eigen inbreng en dat leidde vanzelf tot een' collage'. 
MARJA KoK Het begon met de vraag hoe je met z'n twaalven één stuk maakt, hoe 
organiseer je dat? Bij Toestanden kwam ik op het idee om met groepjes te werken, uit 
de resultaten van die groepjes werden scènes gekozen. Op deze manier gaf je ruimte 230 
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ZOMER Ell 
WINTER 

aan waar iedereen goed in is en wat iedereen wilde doen. Het doel was dat iedereen 

persoonlijk betrokken was bij het stuk en dat bereikte je door iedereen een aantrek

kelijk aandeel te geven.• 

Shireen en Marja gaven als eersten, respectievelijk in Het verjaardagsfeest (1 971) en 

Toestanden (1972), invulling aan de rol van de stimulator, een ander woord voor die

gene die bij dit· groepswerk' overzicht hield en sturing gaf. De stimulator inventari

seerde ideeën, maakte een planning, bedacht oefeningen en opdrachten en stippelde 

een lijn uit waarmee (losse) scènes bij elkaar gebracht konden worden. Anders dan 

een regisseur was de stimulator dus iemand die niet boven maar tussen de spelers 

stond, en die hen niet als marionetten een vooraf bedacht concept liet uitvoeren, 

maar ze zelf op zoek liet gaan. Niet ieder groepslid voelde zich prettig in de rol van 

stimulator en het zijn dan ook vaak dezelfde mensen geweest die deze taak met een 

zekere vanzelfsprekendheid op zich namen. Het gaat met name om Shireen Strooker, 

Marja Kok, Helmert Woudenberg en ook Cas Enklaar en Peter Faber. 

Bij Avondrood (1 974) werd eigenlijk voor het eerst· een vloertje gebouwd' onder de 

improvisaties, zoals Loek Zonneveld dat uitdrukte. '0 Een vaste locatie, steeds terug

kerende personages en gebeurtenissen die elkaar met een zekere logica opvolgden, 

gaven de voorstelling samenhang. Hoewel ook later, in projecten als Niettegenstaan

de (1981) en Adio (1 g84), met name door toedoen van Yolande Bertsch, bewuster 

gewerkt werd aan het aanbrengen van structuur en vorm, bleven de' collagevoorstel· 

lingen' karakteristiek voor Het Werkteater. 

Dat veranderde geleidelijk aan vanaf 1978, toen vaker in kleine groepjes of alleen 

werd gewerkt en toen er ook bestaand repertoire gespeeld ging worden. Vanaf dat 

moment namen de leden van Het Werkteater ook meer afstand van het strenge, zelf· 

opgelegde primaat van de acteur en werd er weer meer aandacht besteed aan kos

tuums, licht, decor, geluid/muziek en mise-en-scène. Vanaf de zomer van 1982 was 

zelfs een regisseur weer toegestaan; deze functie werd meestal vervuld door iemand 

uit het eigen midden, maar er werden ook wel buitenstaanders voor gevraagd. En het 

werken met een regisseur leidde weer tot voorstellingen die nog meer vanuit een 

bepaald concept, als een eenheid tot stand werden gebracht. 

Een van de meest opvallende eigenschappen van Het Werkteater was dat de groep zo 

duidelijk twee verschillende gezichten had - niet wat de inhoud, maar wat de stijl en 

de vorm betreft. Tegenover de doorleefde, sobere en ontroerende wintervoorstellin

gen stond het spectaculaire theatrale vuurwerk van de zomervoorstellingen. Dat was 

steeds vooral een kwestie van samen plezier hebben en onbekommerd spelen - in de 

twee betekenissen van dat woord - na een emotioneel en fysiek zeer veeleisend sei· 

zoen. De gedachte dat op deze manier overheidsgeld waarmee de groep werkte aan 

zoveel mogelijk Nederlanders ten goede kwam, speelde op de achtergrond wel een 

rol. 



DE ERFElllS 

Onder het motto 'Lach of ik schiet!' was 's zomers alles toegestaan om het publiek en 

elkaar aan het lachen te maken: krankzinnige verkleedpartijen, wilde achtervolgingen, 

liedjes, variété-acts en 'vechtpartijen' waren het gevolg." 

Het Werkteater was daarmee het eerste gezelschap dat in de steeds groter wordende 

behoefte aan ongecompliceerd vermaak voorzag. De voorstellingen groeiden al snel 

uit tot een immens populairfenomeen. In grote drommen kwamen volwassenen en kin· 

deren op de aanvankelijk gratis optredens in de tent af. En ook toen er een kleine 

entreeprijs gevraagd werd, bleef de belangstelling overdonderend. De tent, die steeds 

groter werd, zat altijd nokvol. 

De twee gezichten van Het Werkteater- het wintergezicht en het zomergezicht - heb· 

ben zich volwaardig naast elkaar kunnen ontwikkelen. Ze zijn allebei even belangrijk 

geweest, ook al voelde het ene groepslid zich lekkerder in een volle tent dan in een 

bejaardenhuis, terwijl het andere meer voldoening haalde uit het zoeken naar de sleu· 

tel tot een bepaalde scène, dan uit de lachsalvo's vanaf de volle tribunes. OLCA ZUIDER· 

HOEK Ik was gek op de zomervoorstellingen. Doordat de tent in het begin gratis was, 

voelde je je ook niet schuldig als het nog niet zo goed was." YOLANDE BERTSCH leder· 

een had eigenlijk een andere sociale en artistieke behoefte en verwachting van de 

groep. Ik ben iemand die graag repeteert, onderzoekt. De eerste tijd in de tent was 

ook prachtig hoor, dat iedereen er nog gratis in mocht. Heel veel mensen vonden dat 

fantastisch." 

Door die twee totaal verschillende werelden werden de acteurs gedwongen zichzelf op 

verschillende manieren te ontwikkelen: enerzijds als een observerende en emotionele 

acteur, die voelbaar probeerde te maken wat voor bepaalde mensen dagelijkse rea· 

liteît was, anderzijds als een fysieke, extravagante acteur, die in feite in een oeroude 

traditie van volksamusement stond. Het betekende dat de spelers uiteindelijk zowel 

de psychologische als de fysieke aspecten van het acteren zeer goed beheersten. 

'Het Werkteater? Ja, eigenlijk zou ik me wel bij zoiets aan moeten sluiten. Maar ik 

zou dat niet meer opbrengen, zo, met z'n allen.' HENK VAN ULSEN in Toneel Theatraal, 

mei 1g74" 

De natuurlijke, onopgesmukte en persoonlijke manier van spelen van Het Werkteater 

werd ook door collega's al snel opgemerkt. Niet iedereen was er onmiddellijk een lief· 

hebber van. Sommigen hadden tijd nodig om eraan te wennen; een kleine minderheid 

bleef van mening dat Het Werkteater meer leek dan het was. Het verwijt dat er op Kat· 

tengat i o een clubje navelstaarders bezig was(' op kosten van de overheid!'), herinne· 

ren alle groepsleden zich nog maar al te goed. Dat kwam hard aan, juist omdat men zich 

zo naakt en kwetsbaar voelde op de speelvloer, zonder een beproefde tekst of perso· 

nage om zich achter te verschuilen. Maar al snel overheerste toch de lof. Het is dan ook 

niet overdreven om te stellen dat deze nieuwe manier van acteren, waarbij de persoon· 

lijkheid van de acteur zich vermengt met het door hem gespeelde personage, zeer be· 

lang rijk is geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandse toneel." 232 
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De voor5tellingen en de speelstijl van Het Werkteater (onder meer omschreven als 
'theater van het engagement', 'sociaal realisme', 'nieuw naturalisme') vielen met 
name ook goed bij filmmakers en jeugdtheatermakers. Juist zij hadden grote interes
se voor dit natuurlijke, vanzelfsprekende en persoonlijke spel, waardoor je niet meer 
naar een op papier bedacht personage zat te kijken, maar een echt mens voor je zag 
staan. Of zoals Dun bar Ogden, schrijver van een boek over Het Werkteater, ooit zei: 
'Spelers en toeschouwers werden bij Het Werkteater niet meer door traditionele 
grenzen gescheiden maar konden elkaar spontaan bevestigen op dezelfde emotione
le golflengte. De toeschouwer kon zeggen: "Ja, daar sta ik".'" 

Nederlandse speelfilms werden tot dan toe nog maar al te vaak ontsierd door groot 
gebarende en nadrukkelijk sprekende acteurs, iets wat enorme afbreuk deed aan de 
werkelijkheidsillusie die men op het witte doek wilde creëren. Op de uitnodigingen, 
die veel groepsleden in de loop der tijd ontvingen om in films mee te spelen werd 
regelmatig ingegaan. Het leverde filmervaring en geld op, en zowel het een als het 
ander kwam Het Werkteater ten goede. Met name Peter Faber had er, tot zijn vertrek 
in 1 g77, zijn handen vol aan om zijn passie voor theater en zijn filmambities te kunnen 
blijven combineren. Tussen repetities en opnamen door zei PETER FABER, ergens in 
1 g75, het volgende. Veel van watje in het bestaande toneel doet, is in film overbo
dig. Op het toneel moet je gebaar,je geluid zo suggestief zijn datje voelt: die man 
komt uit een kerk en die heeft zijn zoon in de kist zien liggen - ik noem maar wat -
terwijl hij tussen twee doeken door stapt. Bij film zie je iemand gewoon de trappen 

van een kathedraal aflopen - eventueel hoor je ook nog muziek - hij stapt in een taxi 
en zegt: 'We zien hem nooit meer terug.' Dan kan hij spelen wat hij wil, maar die ca
mera heeft al laten zien dat er iemand in een kist lag, in zijn woorden hoeft niet ook 
nog een keer dat lijk bestorven te liggen, zoals op het bestaande toneel - wij bij het 
Werkteater doen dat ook niet. [."] 
Het gaat erom dat je mensen ziet die heel erg aan het werk zijn, en niet beladen zijn 
door vooropgestelde opvattingen. Authentieke mensen, met een eigen mening, een 
eigen inzet. Die iets maken dat levensecht is, maar mét een overdracht waardoor die 
inhoud gestalte en werking krijgt. Dat krijg je eerder als je niet beladen bent met 
alles wat het bestaande toneel met zich meebrengt. Als je minder afhankelijk bent. 

De onmiddellijke herkenbaarheid en directheid, kenmerkend voor de voorstellingen 
van Het Werkteater, vonden zeker ook bij kinderen een enorme weerklank. Het 
jeugdtheater lijkt dan ook veel baat te hebben gehad bij het baanbrekende werk van 
Het Werkteater, en dat geldt dan niet alleen de speelstijl en de werkwijze - een voor
stelling ontwikkelen op basis van improvisaties, zoals Liesbeth Colthof en Pauline 
Mol de veelgeprezen voorstelling /figeneia koningskind (Theater Teneeter, 1989) had· 
den gemaakt - maar ook de inhoud. 
Binnen het Nederlandse jeugdtheater is sinds de jaren zeventig consequent gezocht 
naar onderwerpen die direct aansloten bij de belevingswereld van kinderen en jonge
ren. Dat loopt dan van voorstellingen als Carlos' dochter(TeJater TeNeeter, 1981; over 



de verscheurdheid van politieke vluchtelingen en hun kinderen) en Als mijn moeder 
het koud heeft moet ik een vest aan (Theatergroep Wederzijds, 1 g81; over wat betutte· 

lende ouders aan verwarring in de kinderhoofden achterlaten) tot en met Ad de Bonts 

Mirad, een jongen uit Bosnië (Theatergroep Wederzijds, i gg3; over het leven van een 

jonge vluchteling), Bijna was ik goed (Huis aan de Amstel, 1997; over gehandicapte 

kinderen)en De dag dat mijn broer niet thuiskwam (Huis aan de Amstel, 2000; over 

leven in bezet gebied en het verlies van kinderlijke naïviteit). 

Binnen het reguliere Nederlandse theater voor volwassenen was na de jaren zeventig 

voor dit engagement nauwelijks plaats. Volgens Marja Kok heeft met name het caba· 

ret de rol van Het Werkteater overgenomen. 

MARJA KOK Cabaret heeft in de jaren tachtig ook een enorme vlucht genomen en ik 

denk dat vooral cabaretiers in het gat gesprongen zijn dat onder andere door ons 

werd achtergelaten. Voor die tijd was die cultuur veel minder levendig en aanwezig 

dan nu. Je had Bram en Freek, Jasperina de Jong en de grote drie, maar conferenciers 

deden toch iets heel anders. Het publiek wil datje iets maakt over deze tijd, over de 

actualiteit, hun leven. Dat willen ze zien, nog steeds. Maar na ons kwam een periode 

waarin regisseurs weer heel dominant werden, en vormgevers, allemaal individuele 

prestaties. Op improviseren heeft sowieso heel lang een soort vloek gelegen, het was 

gewoon een smerig woord! " 

Toch lijkt er bij pers en publiek voldoende belangstelling te bestaan voor actuele, 

Nederlandse onderwerpen. De paar uitzonderingen op de regel, zoals Screbrenica! 
(Toneelgroep Amsterdam, 1 g96) en Emily, of het geheim van Huis ten Bosch (Theater

groep Toetssteen, 1g96), bewijzen dat. Wel licht dat in de toekomst bestaand, klas

siek repertoire weer wat vaker terzijde geschoven wordt ten faveure van de alledaag

se, herkenbare Nederlandse werkelijkheid. 

YoLANDE BERTSCH Er is zeker nog steeds behoefte aan theater dat over de werkelijk

heid gaat, over wat mensen meemaken en om zich heen zien. Kroongetuigen in een 

drugszaak bijvoorbeeld, die zelfmoord plegen uit angst voor represailles, dat zijn 

hele sterke onderwerpen die zich uitstekend lenen voor een voorstelling." Ik denk 

dat het toneel vandaag de dag de moed niet meer heeft om een standpunt in te 

nemen. 1
' 

Vanaf 1984 heeft Het Werkteater ook zelf geprobeerd bewust iets van de verworven

heden over te dragen op jonge nieuwkomers. Hoewel dat aanvankelijk succes leek te 

hebben - er was zelfs even sprake van twee Werkteaters nieuwe stijl mét toekomst

perspectieven - leidden deze pogingen niet structureel tot waar sommige groepsle

den wel eens hardop van hadden gedroomd: een toneelwerkplaats waarin de oud

leden met anderen in incidentele projecten konden samenwerken, of een trainings

centrum voor acteurs die graag eens vanuit zichzelf een voorstelling wilden maken, of 

een videowerkplaats. In p laats daarvan raakten de (overgebleven) groepsleden met 

hun herinneringen en ambities verstrikt in vervelende onderlinge conflicten en ruzies, 

die eigenlijk nooit zijn uitgepraat en bijgelegd. 

234 
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Veel groepsleden kwamen na Het Werkteater bij andere gezelschappen terecht, en 
zullen daar, bewust of onbewust, in mindere of meerdere mate iets van Het Werktea
ter hebben ingebracht. Joop Ad miraa l en Cas Enklaar bijvoorbeeld kwamen terecht 
bij Toneelgroep Amsterdam en Shireen Strooker zocht haar geluk onder andere bij 
Het Nationale Toneel. CAS EN KLAAR Wij voegden iets verrassends aan het cliché toe. 
Het is mogelijk dat dat vernieuwende aspect nu niet meer als zodanig herkend wordt, 
omdat onze erfenis hier wel wortel geschoten heeft: Arjan Ederveen, Kees Prins, Car
ver, VPRO· kinderprogramma's enzovoort, waar ze vaak nog weer een paar stappen 
verder zijn gegaan naar' echtheid'. Toen was het bijzonder om een relnicht te spelen 
als een lelijke relnicht met een bril. Toen was het bijzonder om een travestiet niet te 
spelen in lurex en wit bont, maar in een truitje en een rokje, en haar een brei-boetiek 
te geven.'° Dat de hernieuwde kennismaking met de conventionele theatergezel
schappen soms wel heel ontnuchterend kon zijn, ervoer Helmert Woudenberg toen 
hij na zijn vertrek in 1982 deel uit ging maken van de artistieke leiding van Toneel
groep Theater in Arnhem. 
HELMERT WOUDENBERG Ik was misschien een beetje naïef door te denken dat zoals we 
bij Het Werkteater werkten, een repertoiregezelschap óók zou kunnen werken. 
Waarom niet? Ik was samen met Cees Linnebank artistiek leider en ik dacht het daar 
dus op dezelfde manier te kunnen doen. Zelf stukken maken, maar ook repertoire 
spelen en dan zo democratisch en creatief mogelijk samen werken. Het eerste jaar 
waren mensen daar ook heel erg voor in en wierp het zijn vruchten af, maar later werd 
me toch verteld dat 'wat ik deed, voor hen niet gold, dat kun je bij Het Werkteater 
misschien doen maar dat kan hier niet'. Zij hebben op een bepaald moment zelfs 
gezegd dat wat ik probeerde te doen 'tegenwoordig niet meer werkte voor mensen', 
het was 'uit de tijd en het kon niet meer'. Van daaruit ben ik toen maar zelf met solo's 
verder gegaan, en heb ik die dingen die ik tevergeefs probeerde aan te kaarten zelf 
verder ontwikkeld." 

Daarbij moet niet vergeten moet worden dat veel groepsleden, zowel t ijdens als na 
hun Werkteater-tijd, les hebben gegeven op theaterscholen en workshops hebben 
verzorgd. 
Helmert Woudenberg We hebben misschien niet gezamenlijk de fakkel overgedra
gen, maar individueel is dat toch zeker wel gebeurd. Als docent van een klas of een 
workshop heb je echt wel invloed op leerlingen en hun ideeën over toneel. Ik herinner 
me dat ik een nieuwe groep leerlingen les zou gaan geven. Ze hadden net een Shakes
peare-voorstelling gedaan met iemand anders, en om de mensen alvast te leren ken
nen ben ik naar die voorstelling gaan kijken. Het rare was, dat ik die avond geen enkel 
idee kreeg van wie ze waren, wat hun persoonlijkheden waren. Ik kreeg geen kijk op 
de mensen omdat er een soort rol opgeplakt was die zo onpersoonlijk was. Terwijl je 
er bij ons juist van uitging wie iemand was. De volgende dag toen ik ze voor het eerst 
les gaf en iedereen kwam binnenlopen, dan zie je het meteen. Hoe iemand binnen
komt - 'hallo, zeg wat ik nou heb meegemaakt!' - die energie probeer je in een voor
stelling en in een personage te plaatsen." 



DE GROEPS· 
CHEMIE 

Sprekend over de erfenis van Het Werkteater moeten tenslotte zeker ook de zomer· 

optredens worden genoemd. Want Het Werkteater heeft het popula ir entertainment 

op straat in Nederland nieuw leven ingeblazen - nieuw leven, want als fenomeen is het 

tenslotte eeuwenoud. Sinds mensenheugenis zijn er hier op kermissen, in de open 

lucht, kluchten opgevoerd. De zomerprogramma's van Het Werkteater deden echter 

eerderdenken aan de commedia dell 'arte dan aan de grove kermiskluchten. Karakte· 

ristiek voor dit uit het zestiende-eeuwse Italië afkomstige genre was dat het uitg ing 

van ongeveer twaalf vaste karakters met herkenbare maskers en kostuums, die de 

voorbijgangers op allerlei spitsvondigheden trakteerden. De scenario's die gespeeld 

werden lagen tot op zekere hoogte vast, maar het zout in de pap was het improvisatie

vermogen van de acteurs. 

Niet alleen het Nederlandse Werkteater ging de straat op en probeerde nieuw publiek 

naar hun voorstellingen te lokken, elders in de wereld gebeurde hetzelfde- bij de San 

Francisco Mime Troupe bijvoorbeeld, al ging het dit Amerikaanse gezelschap er meer 

om de commedia dell'arte- stijl op een alledaagse manier te reconstrueren. 

Vanaf eind jaren zeventig heeft dit door Het Werkteater ge(her)introduceerde feno

meen van professioneel, toegankelijk en vaak reizend amusement voor volwassenen 

en kinderen gedurende de zomermaanden een hoge vlucht genomen. In juni 1g77 

werd in Amsterdam voor de eerste keer het Festival of Fools georganiseerd, een inter· 

nationale theaterkermis waar tientallen clowns, vuurvreters en andere theatrale tove

naars hun kunsten kwamen vertonen. 

In de jaren tachtig en negentig werden hier onder andere de Boulevard of Broken 

Dreams, De Parade, Oerol, Theater aan de Werf, Over het IJ, Noorderzon en verschil · 

lende initiatieven op het gebied van openluchttheater aan toegevoegd. Deze festivals 

en evenementen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het jaarlijkse, culture· 

Ie aanbod. Onschuldige en onbevangen 'seizoens·toetjes· zijn het overigens al lang 

niet meer. Ze vormen een fors aandeel in het totale productieaanbod en bieden veel 

theatermakers ieder seizoen de garantie hun voorstellingen aan een groot publiek te 

kunnen slijten. 

Dat twaalf mensen zomaar hun zekerheden opgaven om samen iets nieuws te begin· 

nen wekte aanvankelijk scepsis op, en toen het vervolgens lange tijd stil bleef (op het 

tumultueuze vertrek van Jan Joris Lamers in 1 g11 na), voornamelijk argwaan. Maar 

zodra Het Werkteater zich frequenter aan de buitenwereld liet zien en een hecht, 

gesloten en sterk collectief bleek te zijn, kwam een buitengewone belangstelling op 

gang voor wat men op het Kattengat zoal samen deed. 

Met name over de manier waarop de wintervoorstellingen tot stand kwamen - het 

vaak langdurig zoeken naar de juiste inhoud en toon vanuit een grote persoonlijke 

betrokkenheid bij wat volwassenen en kinderen in het leven overkomt en bezighoudt 

- is veel te doen geweest. Ondanks het feit dat de Werkteater-leden daar zelf nooit 

geheimzinnig over deden en iedereen' getuige' mocht zijn van hun manier van werken, 

blij ft het een ongrijpbaar proces. 236 
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De Amerikaanse hoogleraar Dunbar Ogden publiceerde in 1987 een boek waarin hij 

de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van Avondrood minutieus analyseerde. 

Een bewonderenswaardige poging om dat wat haast niet te verwoorden is tóch te 

beschrijven maar waarbij soms téveel betekenis wordt toegekend aan zaken die in 

werkelijkheid door intuïtie en door de samenloop van omstandigheden bepaald wer

den. OLCA ZUIDERHOEK Het was haast onmogelijk onder woorden te brengen wat we 

deden bij Het Werkteater. In een interview gingen we ook altijd op onze bek. Dat 

zoeken naar jezelf kon ik niet over mijn lippen krijgen. Het ging om iets anders. Hoe je 

het ook omschrijft, het raakt nooit de kern." 

En die nieuwsgierigheid naar en mystificatie van het leven, werken en de omgang 

binnen de groep, is eigenlijk nooit opgehouden. Wat was nu precies het geheim van 

het gezelschap? Waar bestond' de Werkteater-chemie' uit? En later - was Het Werk

teater nu een matriarchaat of niet? Zelf waren de groepsleden hier soms ontstellend 

nuchter over. Zoals PETER FABER (in 1985) in zijn antwoord op die andere vaak gestel

de vraag' of Het Werkteater te vergelijken was met een hechte vriendenclub of een 

soort familie?' Welnee, gewoon allemaal egoïsten, sterke persoonlijkheden bij elkaar 

die alles maakten via gigantische ruzies. Het was oorlog, maar er ontstonden wel 

goede producten waar iedereen zich in kon vinden. We spraken met elkaar af te wer· 

ken met i nbegrip van de verschillen, dus als we een ruzie hadden over een onbenullig

heidje - welk schoonmaakmiddel nou beter was of wie er aan de beurt was - dan zei· 

den we: Om twaalf uur beginnen we te werken, dan houden we op met dat gelul. En 

dan gebeurde dat ook. Niemand werd geknecht tot een soort ideologie. [ ••• ] Het 

unieke was ook dat er geen maatschappelijk ideaal voorop stond. Ja, de buitenwereld 

schrijft dat. Dat vind ik zo'n onzin in de recensies, 'de methode dit en dat werd er 

bedoeld'. Nou, er werd niets bedoeld. Er werden gewoon dingen gemaakt op basis 

van persoonlijke gevoelens en interesses." 

Daria Mohr Binnen de groep is altijd een sterke neiging geweest om heel extreem te 

worden, in het bepalen van je positie, ook om leven in de brouwerij te schoppen, 

zowel op artistiek vlak als op persoonlij k vlak. 

Voor GERARD THOOLEN was Het Werkteater blijkbaar wel een soort gezin, maar niet 

bepaald een gezin waar hij zich altijd op zijn gemak voelde. (In 1983) Ik heb altijd veel 

afgezegd in de begintijd van het Werkteater. Om niet ontrouw te zijn. Net alsof je 

niet op tijd thuis bent voor het eten. Zo van: ' Waar was jij? Om zes uur eten we toch?' 

En je mompelt:' Ja, maar i k wou effe met die mee".' Ik heb me bij het Werkteater 

altijd de jongste gevoeld, kon er geen zelfvertrouwen opbouwen. Niemand had de 

leiding, dus je kon ook niemand uitfoeteren, alleen jezelf. Maar geen leiders, nou ver· 

geet het maar. Er moest een therapeute komen om wat aan de ellende te doen. Ik heb 

er alles geleerd, maar ben er ook ziek geworden. Van dat baasjesgedoe. Ik liet het 

doorwoekeren, want het was het gezin datje niet hoorde te verlaten." 

Over de kwestie van 'Het Werkteater als matriarchaat'. 

HELMERT WouDENBERC Het Werkteater was in mijn ogen een matriarchaat, zeker 

nadat ik toneelgroep Baal had meegemaakt, wat heel patriarchaal was. Bij ons kwa· 



men de kinderen altijd mee naar het Kattengat. Als je je kinderen van school op moest 

halen, dan mocht je om half drie al weg. Maar toen ik dat later bij Baal probeerde, 

werd me verteld dat er bij hen tot vier uur gerepeteerd werd en dat was dat. Het is 

ook tekenend denk ik, dat alle mannen bij Het Werkteater vrouwen hebben gespeeld, 

terwijl bij Baal alle vrouwen mannenrollen hadden gespeeld. Ik kan me alleen van Shi· 

reen een mannenrol herinneren (in: Tussen hemel en aarde), maar dat was echt een uit· 

zondering." 

Joop ADMIRAAL De vrouwen waren heel erg strijdbaar en heel erg beschermend. Ik 

herinner me een nagesprek op het Kattengat, waarbij een toeschouwer uit de zaal 

opmerkte dat een scène van mij en Herman niet helemaal duidelijk was. Shireen 

greep meteen in: 'Waarom niet? Dan hebt u niet goed opgelet, wat die jongens doen 

in die scène dat is geweldig!' Als tijgerinnen werd er over ons gewaakt, het was bijna 

gênant. [ ••• ] De vrouwen waren in mijn ogen de baas en dat was prima voor mij. Ik heb 

nooit de baas willen zijn, dat is m'n kracht niet. Ik ben een goeie tweede man, ik kan 

ondersteunen en invullen maar ik heb geen ambities om de leider te zijn. Toen er 

steeds meer mensen weggingen bij Het Werkteater voelde ik me een beetje omhoog 

vallen, mijn verantwoordelijkheid werd steeds groter en dat wilde ik niet. Daarom 

ben ik ook weggegaan." 

RENSE ROYAARDS Ik kreeg altijd een beetje de kriebels van die uitdrukking, 'matriar

chaat', het is altijd heel zwaar overdreven. Er waren wel een beetje clubjes binnen de 

groep, je had de homo's, de hetero's en de dames ••• Maar de vrouwen waren allemaal 

heel verschillend, en eigenlijk niet zo vreselijk solidair met elkaar. Daardoor was het 

niet een hecht blok. Sommigen van ons leunden er in mijn ogen wat te makkelijk 

tegenaan, zo van 'laten Marja en Shireen dat maar doen'. Er werd wel veel rekening 

gehouden met ieders persoonlijke omstandigheden, maar het werk was ook ontzet· 

tend zwaar. Zonder iets aan hun verdiensten af te willen doen, heb ik het matriar· 

chaatverhaal altijd een beetje een mythe gevonden." 

Wie bij Het Werkteater dus altijd gedacht heeft aan een, naar de geest van de tijd, 

zachtaardig collectief had het goed mis, want in de leiderloze jungle gold nogal eens 

het recht van de sterkste of van degene die het hardste kon schreeuwen. Dat het zó 

nauw samenwerken van mensen, met minstens zoveel onderlinge verschillen als over

eenkomsten, soms tot conflicten en spanningen leidde, is ook niet meer dan vanzelf· 

sprekend. Wel opvallend was dat de problemen die er van tijd tot tijd waren, zowel 

binnen de groep als daarbuiten, altijd makkelijker op te lossen waren door gewoon 

samen te spelen, dan door de groepsgesprekken onder leiding van een therapeut. 

Spelen werkte als een katalysator die persoonlijke gevoelens in toneelgebeurtenis· 

sen kon omzetten. Dát waren de gewichtloze momenten waarin alle barrières en on· 

enigheden wegvielen en er op het toneel wonderen gebeurden. Die wonderen op het 

toneel hielden Het Werkteater lange tijd bij elkaar. 

Veel groepsleden begonnen begin jaren tachtig wel het gevoel te krijgen dat de 

krachten die Het Werkteater uit elkaar dreven ongeveer even sterk werden als de 

krachten die het gezelschap bonden. In dat 'vacuüm", dat in feite tot 1988 bleef 238 
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bestaan, gingen de groepsleden steeds vaker afzonderlijk te werk. Het repertoire 

waaierde uiteen en werd een bonte verzameling van autobiografisch theater, reper

toiretoneel, muziektheater en videoprojecten die overigens, ondanks de enorme 

onderlinge verscheidenheid, ieder voor zich vaak nog wel recht deden aan de oor

spronkelijke uitgangspunten. Grofweg genomen zou je kunnen zeggen dat de ene 

helft van de Werkteater-leden zich daarbij toelegde op het tot stand brengen van een 

zinvollere relatie tussen de acteur en zijn werk, terwijl de andere helft zich met name 

richtte op de relatie met toeschouwers. 
YoLANDE BERTSCH De een wilde verder met het onderzoek, de ander wilde verder met 

de verworvenheden en het succes dat we hadden. Het contact met de samenleving is 

op een gegeven moment losgelaten, volgens mij één van de redenen voor de teloor

gang van Het Werkteater: het werd meer kunst, meer Toneel. Ik begrijp de ontwikke

ling wel, maar het een had het ander misschien niet hoeven uitsluiten. De zelfbe

schouwing had niet in de plaats hoeven komen van het engagement, je doet altijd 

alles immers vanuit je eigen ervaring en het is prettig als er méér is dan de persoon

lijkheid van de acteur.'' 

Ook omdat een aantal leden van het eerste uur vertrokken, leken er kansen voor een 

nieuw Werkteater te liggen. Maar er bleef uiteindelijk te weinig' gemeenschappe

lijks' over; men werkte langs elkaar heen en kon (en wilde) zich op den duur niet meer 

met elkaars werk identificeren. 

Wat in i g10 de twee belangrijke uitgangspunten waren van Het Werkteater, werden 

zo ruim tien jaar later twee stromingen die de groep uiteindelijk deden scheuren. 

Binnen de kortste keren was er van het eens zo hechte ensemble weinig meer over. 

Dat proces van vervreemding van elkaar, onthechting en toenemend wantrouwen, 

werd door veel groepsleden als uiterst pijnlijk ervaren. 

Het einde van Het Werkteater, dat toch sterk samen leek te hangen met het vertrek 

van · de mensen van vroeger", roept de vraag op in hoeverre de kracht of het geheim 

van de groep 'm nu zat in de samenstelling. Met andere woorden: is het de unieke 

combinatie van juist deze persoonlijkheden die Het Werkteater mogelijk heeft 

gemaakt? 

YOLANDE BERTSCH Onzinl Neem nou het Onafhankelijk Toneel. Dat zijn toch ook, op 

Mirjam Koen en Gerrit Timmers na, tegenwoordig allemaal andere mensen? Geweldi· 

ge voorstellingen maken zij, en daar hebben zich helemaal niet van die drama's voor

gedaan als bij ons. Dat is toch het bewijs dat het wél kan? Als zoiets bij ons ontstaan 

was, dan hadden we het weg kunnen geven, dat was toch heel wat leuker geweest. 

Het is jammer dat het ons niet gelukt is om samen iets te delen, dingen te bespreken 

zonder een 'welles-nietes'. Dat had heel waardevol kunnen zijn. Achteraf heb ik het 

gevoel dat machtsrelaties te veel een rol speelden. Misschien hebben we dat over ons 

afgeroepen door de democratie die we nastreefden. Watje gaf en wat je nam, dat 

bleef binnen het Werkteater altijd onbenoemd. En er was bij iedereen angst dat de 

zaak uit elkaar zou klappen, je hield vaker je mond dan achteraf misschien verstandig 

was.10 



Ell TEii· 
SLOTTE 

'De stelling dat het succes van het Werkteater scharniert rondom enorme persoonlijk· 
heden waaruit de groep zou zijn opgetrokken, heb ik altijd een beetje mythologisch 

onzin gevonden. Er liepen in i 970 stuk voor stuk vakmensen het Werkteater binnen, 

die hun sporen in het grootschalige theater meer dan verdiend hadden, en die het 

daar ook wel hadden gezien. Maar het Werkteater-succes ligt elders, binnen de drie· 

hoek improviseren, publieksbenadering en volkse gein.' LOEK ZoNNEVELD" 

MARJA KOK 

Ik denk dat mijn bijdrage aan het geheel was dat ik het vermogen had om de dingen 

te organiseren zodat we zelf een stuk konden maken, daar was ik heel erg gemoti· 

veerd voor. Volkstoneel spreekt mij heel erg aan, een stuk maken waar mijn oma naar 

kon kijken, wat over nû ging, over levende dingen. De zoveelste Schnitzler, daar was 

ik echt niet in geïnteresseerd. Toneel van nû, daar is het me eigenlijk om te doen 

geweest." 

Marja Kok werkt nog steeds als actrice, scenarioschrijfster en regisseur. In 1 g88 

speelde ze, naast Joop Admiraal, een hoofdrol in de door Heddy Honig man geregis

seerde speelfilm Hersenschimmen. Zelf maakte ze onder meer de speelfim Zwerfsters 
(een portret en tevens de laatste (glans)rol van actrice Loudi Nijhoff, 1990) en de 

documentaire Mevrouw, is u van de hemel? (overwoon·werkcentrum de Werf voor 

geestelijk gehandicapten in Amsterdam-Noord, 1994) en regisseerde ze voorstellin· 

gen bij de Jeugdtheatergroep O'Mamarée en De Gebroeders Flint. Samen met Shi· 

reen Strooker maakte en speelde zij in 1997 Met Mar en Sien naar 2010, een speelse 

opvolger van de Werkteater-voorstelling Mar en Sien op Kattengat 1 o uit 1978. In 

januari 2000 ging de voorstelling Maarten en Nicolien in première, een project van 

Marja Kok, Helmert Woudenberg en Shireen Strooker, gebaseerd op dialogen uit 

J.J. Voskuils De Moeder van Nicolien. Recentelijk was Marja Kok te zien als 'Els' in de 

populaire VPRO·serie Hertekamp. 

SHIREEN STROOKER 

Wij hebben veel veranderd aan het klimaat van het Nederlandse toneel; minder aan 

de werkwijze ervan - omdat onze wijze van werken in wezen methodeloos is. En het is 

maar net watje onder methodiek verstaat. Een buitenstaander die mij tijdens een 

project volgde kon wel eens een methode ontdekken waarvan ik mij zelf helemaal 

niet bewust was. Het gaat om de chemie van de groep; niet zozeer vanuit idealisti

sche motieven maar gewoon omdat je daaruit het grootste rendement kan putten. 

Mensen met hun eigen middelen laten werken, met hun eigen verleden - dát werkt." 

Shireen Strooker richtte na Het Werkteater een eigen gezelschap op, Stichting Stroo· 

ker, waarmee ze tot 1995 vooral kleinschalige producties bleef maken, zoals Ondine 
(1988) en De vorrex(1991). Daarnaast regisseerde ze, als gast, bij Het Nationale 

Toneel de voorstellingen Alkestis (1988), Shirley Valentine (een monoloog gespeeld 

door Anne-Wil Blankers, 1988) en De meiden (1990), en bij Joop van den Ende Thea· 

terproducties Hoog tijd(gespeeld door Mary Dresselhuys en Johnny Kraaykamp, 240 
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1gg1) en Puzzels (1 gg2). De laatste jaren deed Shireen Strooker onder andere een 
aantal intercultu rele projecten en maakte ze de voorstellingen Met Maren Sien naar 

2010 (samen met Marja Kok, 1 gg7); Carlos ende uilespiegel (bij de Stichting Vrije Val, 
met Frank en René Groothof, 1ggg) en Maarten en Nicolien (met Marja Kok en Helmert 
Woudenberg, 2000). 

HERMAN VINCK 

We hadden het gevoel, 'met z'n allen kanje meer'. We waren er heilig van overtuigd 
dat iedereen de ander wat kon aanreiken, kon leren; onze antennes stonden binnen 
en buiten, we geloofden erin. Het klinkt bijna socialistisch. En daar kun je nu toch 
niet meer mee aankomen? Het accent van het toneel schuift weer naar binnen, tussen 
vier muren, toneel over toneel. En waar wij het over hadden: interactie, dat mag je 
toch niet meer noemen, dat woord?' ' Ik was ervan overtuigd dat ik iets wilde bewaren 
omdat we heel veel waardevolle dingen weggooiden. Zonde was dat. Ik geloof dat de 
kracht van Het Werkteater ook in de tijd lag. Het Werkteater is niet alleen door de 
mensen Het Werkteater geworden, maar vooral door een combinatie met de tijd· 
geest. Wat wij deden lag in feite zo op straat." 
Herman Vinck woont en werkt sinds 1991 voornamelijk in Duitsland waar hij op basis 
van improvisaties voorstellingen over herkenbare, relevante onderwerpen maakt, 
voor volwassenen, jongeren en kinderen. Bij het Grips Theater in Berlij n realiseerde 
hij onder andere Heimat los (1 gg2), Kloss im Hals (een collagevoorstelling over eet· 
stoornissen, 1 gg3), Vorsicht Grenze! (1 gg8) en samen met Eva Blum de voorstell ingen 
Schlag auf Schlag (voor jongeren) en Auf der Kippe (voor kinderen vanaf B jaar). Recen· 
tel ijk regisseerde hij de voorstelling Die Prinzessin in der Schublade (Theater Potzblitz, 
2001 ). 

FRANK GROOTHOF 

Ik heb de groep ervaren als heel persoonlijk. iedereen kende de problemen van de 
ander. Ik weet niet beter of dat de groep een open boek voor me was en ik een open 
boek voor de anderen. Waar we het wel moeilijk mee hadden waren de onderlinge 
relaties, ónze relaties die waren problematisch, daar zat juist heel veel spanning. Aan 
de ene kant onvermijdelijk om zoveel spanning te hebben, de een vond van de ander 
dat-ie niet kon spelen. De meesten hadden heel veel respect voor elkaar, maar er 
waren ook combinaties die gewoon niet werkten. Ik weet niet precies wat mijn func
tie was of wat mijn bijdrage is geweest ... Het enige wat ik had was een bepaald soort 
gretigheid." 
Na Het Werkteater richtte Frank Groothof samen met zijn broer René Groothof Stich
ting Vrije Val op. Samen hebben zij in de loop der jaren een groot aantal opera 's 
gebracht, in een speciale bewerking voor jonge toeschouwers, zoals de Mozart-ope· 
ra's De toverfluit (1 992) en Don Giovanni (1996), en De thuiskomst van Odysseus (1 gg4) 
van Monteverdi. Frank tekende meestal voor het concept en de (tekst· )bewerking en 
nam ook steeds de uitvoering voor zijn rekening. De regie was in de eerste plaats 
René's verantwoordelijk, maar ook Rense Royaards en Shireen Strooker zijn in deze 



hoedanigheid bij de producties betrokken geweest. Naast zijn werk in Stichting Vrije 
Val is Frank Groot hof vrijwel dagelijks op televi sie te zien als Frank in het kinderpro
gramma Sesamstraat. 

RENSE RoYAARDS 

Wat ik me herinner is dat je een enorm platform had voor je emoties, voor je werk en 
dat het eigenlijk bijzonder was datje elkaar zo goed kende datje in de improvisaties 
zag wat er met iemand aan de hand was. Je wist alles van elkaar en bepaalde gesprek
ken waren heel intiem, zoals ik die haast nooit meer zo gevoerd heb daarna, zonder 
dat het bewust de bedoeling was om zo persoonlijk te zijn, maar gewoon doordat je 
met elkaar aan tafel zat, tijd met elkaar doorbracht. Heel bijzonder, maar ik zou er 
niet naar terug willen. Want je moet het achteraf niet verheerlijken, het was soms ook 
ellendig, dat je met buikpijn naar je werk ging omdat er weer iets was. Het kan terug
kijkend iets magisch krijgen, of iets heroïsch, maar de werkelijkheid is vaak heel 
banaal. Er was bij Het Werkteater geen cultuur van praten of filosoferen, zoals ik me 
dat bij Maatschappij Discordia altijd voorstelde." 
Na Het Werkteater was Rense Royaards als schrijver, reg isseur en acteur betrokken 
bij uiteenlopende theaterproducties en was hij docent op de theaterscholen in 
Utrecht en Amsterdam. Rode draad vormde daarbij zijn verbondenheid met Latijns
Amerika. Hij schreef onder andere de stukken Drama in Mexico (1987) en De generale: 
repetitie voor een revolutie (1991) en regisseerde de toneelvoorstel lingen Miranda -
Apologie van de Latijns- Amerikaanse vrijheidsstrijder Francisco de Miranda (1750-1816) 
(1989), Chien Bizarre (met muzikale begeleiding van Paul Prenen, 1991 ), De prinses van 
Chichen ltza (1 993) en Juana (1998). Daarnaast regisseerde Royaards ook mimevoor
stellingen van Karina Holla en de Mozart-opera ldomeneo (Stichting Vrije Val, 1990) 

met Frank Groothof als solist. 

YOLANDE BERTSCH 

Het commitment dat we hadden, ik denk dat dat iets is wat je maar een keer in je 
leven doet. Het is geweldig dat iets zoveel groter is dan je zelf bent, alleen iets doen 
is lang zo leuk niet als samen met anderen. [ ... ]De eerst twee, drie jaar waren het bij· 

zonderste." 
Yolande Bertsch deed na Het Werkteater gastregies bij onder andere de jeu9theater· 
groep Teneeter (Oidipous Royal Baby, 1991) en bij TVF Producties (Polyneikes: een 
monoloog, 1995). Ze was als docent verbonden aan de theaterscholen in Maastricht 
en Amsterdam, waar ze met studenten de voorstellingen Troje (1999) en Laois (2001) 
maakte. Samen met Da ria Mohr initieerde en realiseerde ze in Utrecht de productie 
Eeuwgenoten, een bundeling van persoonlijke verha len, herinneringen en verwachtin
gen van elf vrouwen. 

DARIA MoHR 

Na haar vertrek bij Het Werkteater speelde Da ria Mohr een aantal gastrollen, onder 
andere in de Balie Produktie Schuldig geboren (1988) en bij het RO Theater in Andorra 242 
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(1993). In 1996 regisseerde ze samen met Ruud Janssen, met wie ze ook tijdens haar 
Werkteater-tijd projecten voor en met doven had gerealiseerd, de dovenvoorstelling 
King Kong. Met Yolande Bertsch initieerde en begeleidde ze Eeuwgenoten, een pro
ject van de Stadsschouwburg Utrecht. 

HANS MAN IN 'T VELD 

Het is de leukste periode die ik heb meegemaakt, en ook al denk je daaraan wel eens 
terug in nostalgie, natuurlijk kwamen er daarna ook weer andere perioden. Toch 
waren die niet vergelijkbaar, Het Werkteater was iets datje van je vijfentwintigste 
tot je veertigste hebt gedaan, een hele belangrijke periode uitje leven. Het was ener
verend, ik heb er hartstikke leuke mensen ontmoet met wie ik nog steeds contact 
heb, en de dingen die over zijn gebleven, dat is een soort maatschappelijk bewustzijn 
en een besef dat iedereen zichzelf zó moet motiveren en emanciperen datje zo min 
mogelijk afhankelijk bent van andere mensen. Je moet niet alleen acteur zijn maar 
ook theatermaker zijn, net zo goed als dat je regisseur maar ook acteur moet zijn. En 
je zal toneel moeten maken in een gezamenlijke context. Ik heb wel leren gruwelen 
van mensen die bol staan van individualiteit en ijdelheid, iets watje op toneel altijd 
meteen ziet. Maar van groepen als 't Barre Land en De Zaak krijg ik een warm gevoel. 
Marcel Musters herinnerde mij er laatst aan dat hij een keer advies aan mij had 
gevraagd over het plan een groep op te richten met mensen uit zijn eindexamenklas. 
Ik heb toen gezegd dat-ie dat niet nû moest doen, nu iedereen nog op school zat, 
maar dat ze er twee jaar mee moesten wachten. Iedereen moet eerst de kans krijgen 
zich los te maken van school en zijn eigen dingen gaan doen en wanneer, na twee jaar, 
de noodzaak nog steeds aanwezig is, dan is dát het juiste moment. Hij had gehoopt 
dat ik juist een lans zou breken om zo'n groep meteen op te richten. Maar de gronden 
waarop je vlak na school zo'n besluit neemt, zijn voor iedereen verschillend en 
daardoor wankel. De een doet het omdat-ie eigenlijk bang is anders geen werk te vin
den, terwijl de ander vol ambities en idealen zit. Dat was ook de kracht van Het Werk
teater, dat iedereen daarvoor al andere dingen had gedaan, en toen in al zijn ver
scheidenheid is samengekomen. En verschillend is iedereen ook altijd gebleven." 
Hans Man in 't Veld was vanaf 1g85 directeur van de Theaterunie, in de Amsterdamse 
Nes, werd in 1990 artistiek leider van Kampnagel, een internationaal opererende the
aterwerkplaats in Hamburg, maar kwam in 1g94 naar Nederland terug om artistiek 
leider van de regieopleiding van de Amsterdamse Theaterschool te worden. Daar
naast is hij af en toe ook op het toneel te zien geweest, onder andere in de voorstel· 
lingen Kniel met je goeie been (met Shireen Strooker bij Art & Pro, 1gg8) en, samen 
met Guido Kleene, Zoals de amoebe naar het licht staart (19g9) en Paters in Congo 
(2001 ). 

0LCA ZUIDERHOEK 

Ik kijk terug op Het Werkteater als de belangrijkste periode, ik heb het nu ook leuk 
hoor, maar ik heb alles daar geleerd en het prettige was bovendien dat je toen nooit 
zenuwachtig was. Naarmate je ouder wordt heb ik er meer moeite mee dat de presta-



tie aan het einde van de dag ligt. Wij hadden bij Het Werkteater geen premières, 

recensenten konden gewoon altijd langskomen. Het was een heerlijke tijd, altijd hard 

werken en wie er wanneer langs kwam, dat maakte ons niks uit." 

Olga Zuiderhoek is ook na Het Werkteater veelvuldig op de planken te zien geweest. 

Ze vertolkte rollen bij Baal, Orkater, Toneelgroep Amsterdam en in de vrije productie. 

Bij Orkaterspeelde ze onder andere mee in Een goed hoofd(1 gg1 ), De miraculeuze 

come·back van Mea L. Loman (1 gg5), Relapsus (19g5) en Chesterfield Skecthes (19g7). 

Onder regie van Alex van Warmerdam was ze ook te zien in de speelfims Abel (1 g88), 

De noorderlingen (1992) en Dejur/<(1996). Zuiderhoek regisseerde zelf de Toneel· 

schuur Productie Onbewaakte overgang (19g9). In 2000 werkte ze in twee verschillen

de producties samen met oud-collega's van Het Werkteater: met Peter Faber in Bocht 

en bumpers en met Cas En klaar in Never/and. 

CAS ENKLAAR 

Mensen met wie je zoveel hebt meegemaakt, die weten te veel van je, die hebbenje 

op je best maar ook op je slechtst meegemaakt. Er zit een soort gêne in die zorgt dat 

je er in ieder geval een aantal jaren van af wil. En ik denk dat dat aantal jaren wat mij 

betreft oneindig is .•. " 

Cas En klaar is na zijn vertrek bij Het Werkteater in talloze toneel· en televisieproduc· 

ties te zien geweest. Hij speelde onder andere bij Baal, bij Toneelgroep Amsterdam, 

bij Carrousel en was betrokken bij een groot aantal Toneelschuur-producties. Bij Car· 

rousel werkte hij vaak samen met regisseur Matin van Veld huizen en was hij te zien in 

Het portret van Dorian Gray ( 19g5), Tramlijn begeerte ( 1 gg7) en Hedda Ga bier ( 1 gg8). 

Vanaf 1gg2 maakte hij samen met actrice Els Ingeborg Smits drie voorstellingen als 

het duo Bas en Elze. Zijn herinneringen aan Het Werkteater heeft Cas Enk laar ver

werkt in het boekje Brieven en foto's: Het Werkteater 1980-1985 en de solovoorstel· 

ling Kattengat 10 (Festival aan de Werf, i 996). 

HELMERT WOUDENBERG 

Helmert Woudenberg was na zijn vertrek bij Het Werkteater een seizoen verbonden 

aan Baal en werd vervolgens artistiek leider van Toneelgroep Theater in Arnhem. De 

ervaringen die hij daar opdeed, overtuigden hem ervan dat hij in het vervolg vooral 

zijn eigen weg moest gaan. Woudenberg is werkzaam geweest als regisseur, acteur, 

schrijver van toneelteksten, docent én hij heeft een eigen acteermethode ontwik· 

keld. Die methode is door hem vastgelegd in het boek Vuur, water, lucht en aarde: een 

handleiding voor acteren (1 ggg). In de Stichting Zwarte Kunst heeft Woudenberg tal

rijke, kleinschalige producties tot stand gebracht waaronder Milarepa (1 gg4) en De 

torenbouwer(1996). Woudenberg heeft een aantal keren samen met Olga Zuiderhoek 

in een productie gestaan (onder andere in de komedie Een uur in de wind van Adriaan 

van Dis, 198g) en werkte als regisseur van de voorstelling De verbouwing (1gg8) 

samen met René Groothof. Samen met Marja Kok en Shireen Strooker maakte hij 

recentelijk de voorstelling Maarten en Nicolien (2000). 
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Groepsfoto van Het Werk· 
teater tijdens de verjaardag 
van Joop Admîraal. september 
1992 
Frank Groothof, Gerard ThOO· 

len, Helmert Woudenber9, 
Daria Mohr. Peter Faber, Cas 
Enkl a.ar, Olga Zuiderhoek, 
Hans Man in 't Veld, Herman 
Vinck, Yolande Sertsch; 
zittend: Marja Kok, Ton Dane, 
Joop Admiraal, Shirecn S:trao. 
ker, Rense Royaards en René 
Groot hof 

Foto: Maria van der Woude 

RENÉ CROOTHOF 

René Groothof richtte na zijn vertrek in 1g86 samen met zijn broer Frank de Stichting 

Vrije Val op. De muziektheaterproducties die ze samen maakten - met name opera's 

in een speciale bewerking voor een jeugdig publiek - werden vaak door René Groot· 

hof geregisseerd, of hij verleende regieadviezen. Daarnaast b leef hij zelf spelen. Zo 

was hij onder andere te zien in Blauw uur (Zuidelijk Toneel, 1g8g), Club Coco (Theater

groep Carrousel, 1 ggo) en De verbouwing (Theatergroep Carver, 1g98). Samen met 

Ha kim Traïdia maakte hij de jeugdtheatervoorstelling De kapitein en de kannibaal 

(1g96). Op televisie was René Groothof onder andere te zien in de jeugdserie De freu
les van de VPRO. Ook speelde hij een grote rol in de speelfilm De vliegende Hollander 

(reg ie Jos Stelling, i 995). 

Joop ADMIRAAL 

Joop Admi raal maakt sinds 1987 deel uit van Toneelgroep Amsterdam en heeft bij dit 

gezelschap in tientallen voorstellingen gespeeld. In Hedda Cab/er bijvoorbeeld 

(1990), in Klaagliederen (1994), in de solovoorstelling Joop Admiraal speelt Phèdre 



(1995), in De Cid (1 999) en recentelijk in The massacre at Paris (2001 ). In 1 gg8 maakte 

Admiraal samen met Hans Kesting Vertraagd afscheid, een voorstelling over hypo

chondrie die gebaseerd was op improvisaties van beide acteurs. Joop Admiraal en 

Marja Kok speelden de hoofdrollen in de fi lm Hersenschimmen, geregisseerd door 

Heddy Honigman (1g88). 

PETER FABER 

Peter Faber heeft, na zijn vertrek bij Het Werkteater, aan een groot aantal speelfilms 

meegewerkt . Hij was onder andere te zien in Soldaat van Oranje (1977), Van de koele 

meren des doods (1 982), Schatjes (1984), Ciske de Rat (1984), Mama is boos (1986), Mijn 

vader woont in Rio (1989) en Oeroeg (1993). Op televisie was Faber onder meerte zien 

in de NCRV-comedyserie Prettig geregeld! (1988-19g1). Daarnaast b leef Faber actief in 

het theater. In de jaren tachtig maakte hij een aantal soloprogramma's. Verder was hij 

onder andere te zien in Over de grens (1988, samen met Olga Zuiderhoek en Helmert 

Woudenberg), in Oleanna (1994), de musical De Jantjes (Joop van den Ende Theater

producties, 1997), Ja, ja de liefde (1998), en, opnieuw samen met Olga Zuiderhoek, in 

Bochten bumpers (een stuk van Paul Ha enen, 2000). Voor zijn rol als Max Midland in 

het stuk Het koekoeksnest werd hem in 1991 een Louis d 'Or toegekend, die hij dit 

keer wel in ontvangst kon nemen. 

GERARD THOOLEN 

Gerard Thoolen speelde tot zijn dood in 1996 in diverse theatervoorstellingen en 

films. Zo was hij, net als Olga Zuiderhoek, te zien in Tenessee Williams' Een vreemde 

liefde (1g90) en vervu lde hij bij het Zuidelijk Toneel een gastrol in Het begeren onder 

de olmen (1 gg2). Verder regisseerde hij een aantal voorstellingen bij de Theatergroep 

de Gebroeders Flint, waaronder Johnny I hardly knewyou, een solovoorstelling van 

Fran Waller Zeper (1g8g), en Alleen in mijn gedichten kan ik wonen (met muzikale bege

leiding van Paul Prenen, 1 g90). Samen met Marja Kok bedacht en regisseerde hij in 

19g1 de succesvolle, hilarische Parade-voorstelling Bingo!, die in de jaren daarop een 

aantal keren hernomen werd. In 1992 maakte hij zijn eigen voorstelling De verruilde 

waaiers (1 gg2). Speelfilms waarin Thoolen te zien was zijn onder andere De smaak van 

water(1 g82), Het bittere kruid (1 g85), De ijssalon (1g85), De zondagsjongen (1991) en 

De vliegende Hollander ( 1 gg5). 



CHRONOLOGISCH 
PRODUCTIEOYERZICHT 

1970-197 1 

Waarheidsproject 

Groep 1: Peter Faber, Rense Royaards, Shireen Strooker, Her

man Vinck en Helmert Woudenberg . Improvisaties over solida

riteit en machtsstrijd. Werkperiode van november 1970 tot 
maart 197i. 
s confrontaties met publiek op het Kattengat tussen 10 en 25 

maart 1971. 

Oromenproject - Pelleas en Melisandc 
Groep i: Yolande Bertsch, Cas Enklaar, Marja Kok, Jan Joris 

Lamers, Hans Man in 't Veld, Daria Mohr en Gerard Thoolen. 
Improvisaties naar aanleiding van eigen dromen. In tweede 

instantie werd Pe//eas en Melisandevan Maeterlinck erbij 

betrokken. Werkperiode tussen november 1970 en januari i971. 
i confrontatie voor andere groep, 29 januari 1971. 

Paradiso Acts 
In een periode van enkele maanden maakte Het Werkteater 

io verschillende acts die op de vrijdagavond in Paradiso werden 
gespeeld. 

Baby's·vermoorden hun oppas, 20 november 1970 

Baby's vermoorden Sint en Piet, 4 december i970 
Baby's en de geboorte van Christus, 18 december 1970 

Baby's met de tamboerijnen, 22 januari 1971 
Jungle-act, s februari 1971 

De boksring, 19 februari 1971 

Dekolonisatie. 12 maart 1971 
De theevisite, 25 maart 1971 

Kleine Ncmo in Dromenland, 24 april 1971 
Kleine Nemo en de haremdames, 21mei1971 

1 o optredens tussen 4 november 1970 en 21 mei 1971. 

Lucifer 

Groepsproject. Werken aan de hand van Joost van den Vondels 

Lucifer. 
Werkperiode: februari -maart 197i. 

Aangepast - onaangepast 

Vervolg op Lucifer. De thematiek uit het stuk vormde de aanlei

ding voor een nieuwe project. Werkperiode: april-mei 1971. 
Confrontaties op het Kattengat, tussen 20 en 22 april. 

2 voorstellingen op 19 mei in Breda en 26 mei in Bergen. 

Ad hoc: Eenzaamheid 

Deelname aan een alternatieve kerkdienst in de Jacobskerk in 
Haarlem. Het thema van de kerkdienst was eenzaamheid. Impro

visaties en naderhand een discussie over dit thema. 

Haarlem, 25 april 197i. 
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Kindertheater Haarlem 
Op zaterdagochtend in De Toneelschuur in Haarlem werken met 
25 kinderen van 6 tot 14jaar, door: Peter Faber, Marja Kok en 

Rense Royaards. Kinderen werden gestimuleerd in het bedenken 

en uitvoeren van ei9en ideeën. Eindpresentatie was een door 

hen zelf ontworpen en uitgevoerde voorstelling over 'het leven 
van keizer Nero'. 
Zaterdagochtenden van 20 februari tot eindpresentatie: 22 mei 

1971. 

Ad hoc: Vietnamavonden 
Het Werkteater speelt een Paradiso Act tijdens bijeenkomsten 

van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. 

22 mei 1971, Tilburg; 27 mei 1971, Enschede. 

Allez Hop 
Gemaakt door de hele groep op verzoek van het Residentie 

Orkest. Mime-act bij het gelijknamige stuk van Lucia no Berio, 

waarin twee liederen werden gezongen door Cathy Berberian. 

Dirigent: M. Tabachnik. 

15 mei 1971, Congresgebouw Den Haag. 

Zomer op straat 

Straattheatertournee op een wit zeiltje. Inhoud van het pro· 

gramma bestond onder andere uit sprookjes, actualiteiten en 

acrobatiek. 

60 straatoptredens op verschillende plaatsen door heel Neder

land t ussen" juli en 31augustus1971. 

1971-1972 

De avonduren van Beethoven 

Een televisieproductie van de NCRV in samenwerking met Het 

Werkteater, omschreven als een ironiserend beeldverhaal over 

het kunstenaarsschap. 

Voorbereidingen tussen 1 en 15september1g71, opnamen van 

1 3 tot en met 15 september 1971, uitzending: 21 december 

1971. 

Workshop Volkshogeschool Bergen 
Workshop door de acteurs van Het Werkteater aan cursisten van 

de Volkshogeschool in Bergen. Uitgangspunt van dit project was 
Richard Il/van Shakespeare. Na een weck volgde de eindpresen

tatie. 

20-24 september 1g71, Bergen (NH). 

Kleine projecten 

Korte projecten in kleine groepjes om elkaar beterte leren ken· 

nen. In drie series. 

ie serie 
Vlinderact: Bertsch, Vinck, Man in 't Veld 
Dierenproject: Royaards, Faber, Mohr, Woudenberg 

De meiden: Enklaar, Strooker, Kok 

2e serie 

Communicatieproject: Enk laar, Mohr, Royaards. Man in 't 
Veld 

Stoel - tafel : Bertsch, Faber 
Tafels: Kok, Woudenberg, Vinck 

3e serie 
Chinese Li : Bertsch, Man in "tVeld, Woudenberg 

De trap: Kok, Faber, Enklaar 

Maken van het jaarverslag: Royaards, Vinck, Mohr 

Ganzenborden 

Een project van Herman Vinck (stimulator), Peter Faber, Yolande 
Bertsch, Rense Royaards en Cas Enklaar. Improvisaties op basis 

van opdrachten in het ganzenbordspel. 

Werkperiode oktober· november 1971. 

3 confrontaties op het Kattengat tussen 25 november en 

g decemberi 971. 

Het verjaardagsfeest 
Een project op basis van improvisaties naar aanleiding van Het 
verjaardagsfeest, een toneelstuk van Harold Pinter. OoorShireen 

Strooker (stimulator), Marja Kok, Hans Man in 't Veld, Daria 

Mohr en Helmert Woudenberg. 

3 voorstellingen tussen 26 november 197 1 en 28 maart 1972. 

Temple Drake 

Groepsproject, met Marja Kok als stimulator. gebaseerd op de 

roman Sanctuaryvan W. Faulkner. Werkperiode van 12 tot en 

met 20 januari 1972. 

1 voorstelling op 20 januari 1972. 

Toestanden 

Groepsproject over· gezin en waanzin en democratisering in een 

psychiatrische inrichting'. geïnspireerd op het werk van Foudrai · 

ne, Laing en Fromm. 

1 30 voorstellingen tussen 2 februari 1972 en 1 april 1975-

Ad hoc: Rode Stip 

Improvisatiebijdrage aan een actie in Haarlem over stadsvcr· 

nieuwing. 

Haarlem, 18 februari 1972. 

Ad hoc: De Finale 

Parodie op televisiequiz, gemaakt voor Paradiso. Ook gespeeld 

als onderdeel van het zomerprogramma en gespeeld tijdens 

München Spielstrasse. 
Paradiso, Amsterdam 22 april 1972. 



Ad hoc: Vietnam-demonstratie 
Zittend op een kar werden rouwkaarten geschreven en uitge· 
deeld. 

Amsterdam, 29 apri l 1972. 

Ad hoc: Kind en leefmilieu 

Sprookjes en meespeelspel voor kinderen in de Bosco·tent op 
de Floriade. 

22juni 1972. 

Joyce en Waldo 
Mededewerkin9 aan een kinderfilm van Bram van Erkel voor de 
KRO. Gemaakt in samenwerking met de kinderen van de Amster· 
damse Merkelbach School. 

Uitgezonden op B juli 1 g72. 

To You en Allez Hop 

M ime-act bij een gedicht van Adrian Mitchel!, gemaakt door de 
hele groep op verzoek van en in samenwerking met Peter Schat 
en het Holland Festival. 

Koninkl ijk Theater Carré, Amsterdam, 20 juni 1972: To You én 
Allez Hop. 
Koninkl ijke Schouwburg, Den Haag, 15 juni 1972: Allez Hop. 

Zomer op straat 

Straattheatertournee op een wit zeiltje. Inhoud van het pro· 
gramma bestond onder andere uit sprookjes, actualiteiten en 

acrobatiek. 
60 straatoptredens door heel Nederland tussen in juli en 

augustus 1972. 

Workshop Volkshogeschool Bergen 

Werken met cursisten van de Volkshogeschool, aan de hand van 
sprookjes. 
29 juli tot 6 augustus 1972, Bergen (NH). 

München Spielstrasse 

Deelname aan de 5pielsrrasse in München. cultureel randpro

gramma van de Olympische Spelen. Door: Joop Admiraal, Cas 
Enklaar. Gerard Thoolen, Peter Faber, Hans Man in 't Veld, Daria 

Mohr, Herman Vinck. en als gasten Lex de Regt en Rosemarijn 
van der Sluis. 
2s tot 31 augustus 1972, München. 

1972 -1973 

Ad hoc: Angola 

Act op verzoek van Amnesty International over de houding van 
Portugal ten opzichte van haar Afrikaanse kolonie Angola. Door: 

Peter Faber, Rense Royaards, Gerard Thoolen en Helmen Wou· 

denberg. 
4 keer op verschillende locaties gespeeld tussen september en 

december 1 g72. 

~t Is maar een meisje 
Een groepsproject over de positie van de vrouw in de samenle· 
ving. tot stand gekomen in samenwerking met de NCRV televisie. 
Uitzending door de NCRV op 13 februari 1973. 

17 voorstellingen tussen februari 1973 en 21januari1974. 

Ad hoc: KLM Ondernemingsraad 

Groepsproject in opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Maat· 

schappij over het functioneren van de ondernemingsraad. 
11 bijeenkomsten tussen januari en mei 1973. 

Ad hoc: Verkiezingen 
Optreden op straat om mensen op te roepen te gaan stemmen, 
'en dan l iever links clan rechts'. 

1 optreden in februari 1973. 

M isdaad 
Groepsproject over criminaliteit . 
73 voorstellingen tussen 28 maart 1 973 en 14 april 1976. 

Ad hoc: Chili 

Straatact gemaakt op verzoek van de Evert Vermeerstichting. 
over het socialistisch experiment van Allende. Door: Rense 
Royaards, Peter Faber. Shireen Strooker. Herman V inck, Hel· 

mert Woudenberg en Cas Enklaar. 

4 optredens tussen 1 en 3 mei 1973. 

Zomer op straat 
Straattheaterprogramma door de hele groep bestaande uit een 

collage van korte acts, acrobatiek en een quiz tussen twee fami· 
lies. Op het vrachtautopodium. 

36 dagen straattheater tussen mei en september 1973. 

Oslo 
Hetzelfde zomer-op-straatprogramma (zie hierboven} plus aan· 
vullende acts én eenmaal de voorstelling Toestanden in het 
Engels gespeeld in Oslo, Noorwegen. 

6 optredens tussen 9 en 14 september 1973. 

Doorgespeeld: 
Toestanden (36) 
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1973· 1974 

Ad hoc: Creet Cerritsen 
Een project in opdracht van de stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Middelburg. Een sociaal drama van 20 minuten. 
4 voorstellingen op 24 oktober i 973. 

Kleine projecten 
Werken in drie groepen in de periode september i973 en fe· 
bruari ig74. 
Groep 1: Joop Admiraal, Yolande Bertsch, Marja Kok, Daria Mohr 
en Shireen Streaker beg innen zonder een voorgenomen thema 

of werkwijze. Hieruit ontwikkelt zich geleidelijk Avondrood, 
over ouderdom en sterven. 
1 voorstelling op ia december 1 g73, vanaf maart i 974 als 
groepsproject. 
Groep 2: Frank Groothof, Rense Royaards, Gerard Thoolen, Hel· 
mert Woudenberg maken Bende, over angst en machtsstrijd in 

een groep. 
1 voorstelling op i 9 december 1 g73 
Groep 3: Peter Faber. Herman Vinck en Hans Man in 't Veld 
maken Brillen en beugels over grote en kleine angsten, een 
voorstelling voor grote en kleine kinderen . 

65 voorstellingen tussen i 3 december 1 g73 en 24 september 
ig75. 

Avondrood 
Groepsproject over mensen die terugkijken op het leven en 
vooruitkijken naar de dood" toegespitst op een groep bejaarden 

die samenleeft in een tehuis. 

g2 voorstellingen tussen 5 maart i g14 en 12 mei ig77. 

Straattheater Bonn 
Straatoptreden waarin een dikke Duitse familie uit winkelen 

gaat. In het Duits, door: Olga Zuiderhoek, Peter Faber. Herman 
Vinck, Rense Royaards, Gerard Thoolen en Joop Admiraal. 
4 voorstellingen op 4 en 5 mei i 974. Bonn, Duitsland. 

Circus Boem 

Een 'meespeelspel' in de tent voor en met kinderen uit de om9e· 

ving. Door: Hans Man in 't Veld, Rense Royaards. Maria van der 
Woude en met medewerking van andere, steeds wisselende 

groepsleden. 
i a keer tussen " juli en 24augustus 1g74. 

Ad hoc: Nieuw Dennendal 
Act van Peter Faber en Rense Royaards gespeeld op Nieuw Oen · 

nendal, de avond voor de ontruiming. 

i juli i g74. 

Feest voor Nico 

Tentvoorstellin9 door de hele groep over een volgevreten fami· 

lie d ie viert dat zoon Nico is afgestudeerd. 
73 voorstellingen tussen 22 mei 1974 en 11 februari 1976. 

Doorgespeeld: 

Toestanden (3g) 
Misdaad(5) 

' t Is maar een meisje(•) 

1974·1975 

Goedemo1"9en meneer! 
Mannenproject over collega's op kantoor, door: Peter Fabcr (sti· 

mulator), Joop Admiraal, cas Enklaar, Frank Groothof, Hans Man 
in 't Veld, Rense Royaards, Gerard Thoolen, Helmert Wouden · 
berg. 

25 voorstellingen tussen 3i oktoberi g14 en 31 maart i977· 

Alex 
Vrouwenproject over vier zusters, één weduwe en één dode 

man, door: Yolande Bcrtsch (stimulator}, Marja Kok, Daria Mohr, 
Shireen Strooker en Olga Zuiderhoek. 
6 voorstellingen tussen 21 november 1974 en 14 februari 1 g15. 

Ad hoc: Psychiat rische Observatie Kliniek 
Project waarin op regelmatige basis werd samengewerkt met 
delinquenten die waren opgenomen in de Psychiatrische Obser· 

vatie Kliniek. Kwam voort uit het spelen van Misdaad. Door: Shi· 

reen Strooker, Peter Faber, Marja Kok en Frank Groothof. 
Maandagen in november en december 1974. 

Het kabinet van dr. M enotti 

Een horror·kerstsurprise op het Kattengat, gemaakt door de 

hele groep. 
8 voorstellingen tussen 6 december 1974 en 1 maart 1975. 

Man-vrouwproject 

Als reactie op het werken in gescheiden groepen een project 

met als thema ·man-vrouw'. Het publiek mocht opdrachten 
geven, improvisatie stond voorop. 

5 voorstellingen tussen i 4 maart en 2a april i 975. 

Ad hoc: N ieuwmarkt 

Optreden van Peter Faber en Rense Royaards tijdens de nacht
wake voorafgaand aan de ontruiming van verschillende kraak

panden in de Nieuwmarktbuurt. 

Amsterdam, a april i 975. 



La fête pour Nico 

Franstalige versie van Feest voor Nico. gespeeld tijdens het Festi

val Mondial du Théatre in Nancy. 

4 voorstellingen tussen 16 en 1 9 mei 1975. 

Doorgespeeld: 

Avondrood (38) 

Brillen en beugels (30) 

Feest voor Nico (35) 

Misdaad(13) 

Toestanden (27) 

1975-1 976 

Toestanden 

Televisieadaptatie van de voorstelling Toestanden. Regie: Thijs 

Chanowski; camera: Mat van Hensbergen. 

Opgenomen in september 1975. Eerste uitzending door de NOS 

op 22 december 1g76. Eerste b ioscoopvertoning op 23 decem· 
ber 1976 in Kriterion in Amsterdam. 

Ad hoc: Alcohol en drugs 

Project in samenwerking met mensen van de Stichting Alcohol en 

Drugs, door: Yolande Bertsch, Marja Kok en Shireen Strooker. 
6 oktober 1975 in Helvoirt en 22 oktober in Wijk aan Zee. 

Niet thuis 

Voorstelling over kinderen in tehuizen, gemaakt en gespeeld 

door Peter Faber, Hans Man in 't Veld. Shireen Strooker en als 

gast Judith Hees. 

93 voorstellingen tussen 28 oktober 1g75 en 15februari1 g18. 

Ad hoc: Twee heren op kantoor 
Project van Peter Faber en Rense Royaards voor het Medisch 

Comité Vietnam. 

4 november 1975, Amsterdam. 

Aladdin 

Eigen interpretatie van het sprookje van Aladdin en de wonder· 

lamp, door: Frank Groothof, Gerard Thoolen, Helmert Wouden

berg en Olga Zuiderhoek. 

50 voorstellingen tussen 2 december 1g75 en 4 maart 1g77. 

Monsters & Dikke vrienden 

Porject over 'de monsters van Barnum en Bailey: human oddi· 

ties·. Combinatie van toneel en video. Gemaakt door Joop Admi

raal, Yolande Bertsch, Cas Enklaar, Marja Kok, Daria Mohr, Rense 
Royaards en Herman Vinck. Hieruit kwam het groepsproject 

Dikke vrienden voort, ook over en door dikke mensen. 

35 voorstellingen tussen 10december1975 en 28 april 1978. 

Abendrot 
Duitstalige versie van de voorstelling Avondrood. 
s voorstellingen in Hamburg tussen i i en 14 mei 1976. 
Televisieregistratie hiervan is uitgezonden in Duitsland op 

15 mei 1g76. 

Doodgewoon 

Kindervoorstelling voor de tent gebaseerd op De gebroeders 

Leeu111enhan van Astrid Lindgren . Project van Yolande Bertsch, 

Peter Faber. Frank Groothof en Gerard Thoolen. 

68 voorstellingen tussen 19 mei 1976 en 10 september 1977. 

Hallo medemens! 

Tcntvoorstelling waarin drie dames randfigurt:?n uitnodigen op 

de thee. Groepsproject. 

81 voorstellingen tussen 19 mei 1976 en 13oktober1977. 

Doorgespeeld: 

Avondrood(21) 

Feest voor Nico (8) 

Misdaad(S) 

Toestanden (3) 

1976-1 977 

Als de dood 
Over doodgaan in ziekenhuizen. Project van Yolande Bertsch. 

Cas Enklaar, Hans Man in 't Veld, Shireen Strooker, Gerard 
Thoolen, Herman Vinck. Olga Zuiderhoek en als gast Ivan Wolf· 

fers. 

116 voorstellingen tussen 8 november 1976 en 28 september 

1g7g. 

Je moet er mee leven 
Over doodgaan in ziekenhuizen. Project van Joop Admiraal, 

Peter Faber, Frank Groothof, Marja Kok, Da ria Mohr, Rense 
Royaards en Helmert Woudenberg. 

1 24 voorstellingen tussen " november 1976 en 27 september 

1979. 

Camping 

Een speelfilm over Nederlanders op de camping. Gemaakt en 

gespeeld door de hele groep p lus familieleden en vrienden. Sce· 

nario en opnameleiding: Marja Kok, Rense Royaards en Helmert 

Woudenberg; regie: Thijs Chanowski; camera: Frans Bromet. 

Opgenomen in Uddel van 3 tot en met 17 juli 1g77, première 

17 augustus 1978. 

Doorgespeeld: 

Aladdin (12) 252 
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Avondrood{24) 
Dikke vrienden (6) 

Doodgewoon (22) 

Hallo medemens! (25) 
Goedemorgen meneer! (2) 

Niet thuis (37) 

, 977·1978 

De Mar en Sien Show 
Project van Marja Kok en Shireen Strooker over de levensloop 

van twee vriendinnen. Met gastoptredens van onder andere 
Frank Groothof. 

47voorstellin9en tussen 19januari 1978 en 8 april 1981. 

Cas en Joop 
Project van Cas Enklaar en Joop Admiraal over de levensloop van 

twee vrienden. Geïnspireerd op De Mar en Sien Show. 
6 voorstellingen tussen 4 februari en 14 oktober i 978 

Een zwoele zomeravond 
Tontvoorstolling gemaakt en gespeeld door de hele groep, met 

muziek van De Roomsoezen. 

105 voorstellingen tussen 17 mei 1978 en 8 september 1979. 

Gabbers 
Kindervoorstelling voor de tent, gemaakt door Shireen Stroo

ker, Herman Vinck, Helmert Woudenberg, Cas Enklaar, Frank 
Groothof en Gerard Thoolen. Twee mannen van het gemeente

lijke elektriciteitsbedrijf verstoren een kindervoorstelling en 

spelen daarna zelf een verhaal. 

41 voorstellingen tussen 18 mei en 23 september 1978. 

Seared to death & You've got to live with it 

Engelstalige versies van de voorstellingen Als de dood en Je moet 
er mee leven, allebei 9espeeld in Londen. 

Respectievelijk 5 en 6 voorstellingen tussen 28 februari en 5 

maart 1978. 

Mary and Syl 

Engeltalige versie van De Maren Sien Show, door Marja Kok en 

Shireen Strooker. 

1 voorstell ing op 4 maart 1978 in Londen. 

Doorgespeeld: 
Als de dood (44) 
Je moet ermee/even (46) 

Dikke vrienden (10) 

Doodgewoon (5) 
Niet thuis (6) 

1978-1979 

Etiketten plakken 

Project over de gevolgen van werkloosheid, van Rense Royaards. 
Helmert Woudenberg, Olga Zuiderhoek en als gast Frits Lam

brechts. 
69 voorstellingen tussen 21februari1g79 en 27maart1980. 

Virginia Woolf 
Auteur: Edward Albee; project van Joop Admiraal, Cas Enklaar, 
Hans Man in 't Veld en Gerard Thoolen. 

Vier voorstellingen tussen 15 en 21december1978. 

Ad hoc: Neutronenbom 

Straatact gespeeld t ijdens demonstratie tegen de neutronen

bom. 

23december1978, De Dam, Amsterdam. 

Zus of zo 
Project over homoseksualiteit van Joop Admiraal, Cas Enklaar, 

Hans Man in 't Veld en Gerard Thoolen. Na enkele weken is 

Thoolen opgehouden. Kees Prins en Arjan Ederveen hebben in 

1981 enkele keren meegedaan, onder andere tijdens optredens 

in Londen. 

110 voorstellingen tussen 13 februari 1979 en 30 januari 1982. 

Hallo medemens! 

Televisieadapatie van de tentvoorstelling Hallo medemens! 
R<?gie: E9ben van Hees; adaptatie: Rcnse Royaards en Shirecn 

Strooker. 

Opgenomen in maart 1g79, eerste uitzending door de VARA op 

4 januari 1980. 

Wieder Tod 
Duitse versie van Als de dood, gespeeld in Hamburg voor het 

Théätre des Nations. De acteurs 9aven ook een workshop in 

Hamburg. 

4 voorstellingen en 6 workshops tussen " en 1 5 mei 1979. 

Welterusten 

Tentvoorstelling voor kinderen. 

Door: Peter Faber (gast/stimulator). Cas Enklaar, Frank Groot

hof, René Groothof, Hans Man in 't Veld, Daria Mohr, Rense 

Royaards, Shireen Streaker, Herman Vinck, Rob Boonzajer 

(gast). Paul Prenen (muziek). 

54 voorstellingen tussen 25 mei 197g en 5juli 1980. 

Improvisaties Frank en René 

Optredens van Frank Groothof en René Groothof als gast voor 

kinderen in ziekenhuizen. 

3 voorstellingen tussen 30november1978 en 14 februari 1980. 



Opname 

Speelfilm door de hele groep. Scenario ontwikkeld op basis van 

de voorstellingen Als de dood en Je moet er meeleven. Regie: 
Marj a Kok en Erik van Zuylen; camera: Robbie Müller; montage: 

Hans van Dongen; geluid: René van den Berg; regie-assistentie: 

Victorinc Habets; grime: Bobby Eerhart. 

Opgenomen tussen 2 en 25 apri l 1g79, première 25 oktober in 

Cinecenter Jean Vigo te Amsterdam. 

Doorgespeeld: 

Als de dood (34) 

Je moet er meeleven (40) 
De Maren Sien Show(12) 

Een zwoele zomeravond (57) 

1979-1980 

Scared to death & You've got to live with it 
Engelstalige versies van de voorstellingen Als de dood en Je moet 

ermee leven. allebei gespeeld tijdens het Bitef Festival voor 

theater in Belgrado en daarna Zagreb en Nove Gorice, in voor· 

malig Joegoslavië. 

6 voorstellingen tussen 25 en 28 september 1979. 

OomWanja 
Auteur: Anton Tsjechov; vertaling van Chiem van Houweninge 

en Ton Lutz. Door: Shi reen Strooker (stimulator), Cas Enklaar, 
Herman Vinck, Oaria Mohr, Joop Admiraal, Hans Man in 't Veld, 

Frank Groothof en René Groothof (gast). 

33 voorstellingen tussen 2 november 1979 en 8 april 1981. 

Abendrot / Avondrood 

Televisieadaptatie door de NOR; regie: Shireen Strooker en 

lochen Wolf; camera>Klaus Brix; productie: Dag mar Voss . 

Joop Admiraal, Cas Enklaar, Marj a Kok, Hans Man in 't Veld, 

Da ria Mohr, Rense Royaards, Shireen Streaker, Herman Vinck, 

Helmert Woudenberg, Olga Zuiderhoek. en als gasten Gerard 

Thoolen en Devika Streaker. 

Opname januari 1980 in Hambur9, eerste uitzending in Duits· 

land door de NDR op 31 maart• g8o, eerste uitzending in Neder

land door de VARA op S april 1 g81. 

Gewoonweg 

Gemaakt in opdracht van de Opleidingen Buitengewoon Onder· 

wijs. Door: Marja Kok en Oaria Mohr {stimulatoren), Frank 

Groothof, René Groothof, Herman Vinck, en als 9asten Rob 

Boonzajer en Dorijn Curvers. 

44 voorstellingen tussen 20 januari i980 en 24 maart 1g81. 

Bosch en Lucht 
Gemaakt voor de tent. gebaseerd op Gewoon weg. 

Door: Shireen Strooker en Marja Kok (stimulatoren), Joop Admi
raal, Cas Enklaar, Frank Groothof, René Groothof. Hans Man in "t 

Veld, Daria Mohr, Rense Royaards. Herman Vinck, Helmert Wou

denberg; als gasten: Oorijn Curvers, Arjan Ederveen, Kees Prins, 

Rob Boonzajer; muziek: Paul Prenen. 

56 voorstellingen tussen 15 mei i980 en io maart 1982 

Leve de koningin! 

Act op straat t ij dens de kroning van Beatrix. 

Door René Groothof en Rense Royaards. 

Amsterdam, 30 apri l 1980. 

M aria e Laura 

ltaliaanstalige versie van De Maren Sien Show, vertaling: Bert ie 

van Pinxteren. Door Marja Kok en Shireen Strooker. 

Florence, 1 o en 11 mei 1980. 

Dutchman 

Gemaakt voor de zomertournee. gespeeld in een bus naast de 

tent. Stuk van Leroi Jones, vertal ing van Cees Nooteboom. 
Door stagiaires van de Amsterdamse Toneelschool, Ada Bouw

man en Glenn Durfort, onder begeleiding van Hans Man in 't 

Veld, Helmert Woudenberg en Bambi Uden. 

23 voorstellingen tussen 23 mei 1 g80 en 5 juli 1 g8o. 

Doorgespeeld: 

Welterusten (17) 
Etiketten plakken (64) 

Zusofzo(28) 

De Maren Sien 5how(22) 

1980-1981 

Verweer en verweer 

Gemaakt door stagiaires van de Amsterdamse Toneelschool Ada 

Bouwman en Glenn Durfort, onder begeleiding van Hans Man in 

't Veld en Helmert Woudenberg . 

10 voorstellingen tussen s september 1g80 en 22 november 

1980. 

Ristorante Guatelli 

Tentvoorstelling van Frank Groothof, René Groot hof, Hans Man 
in ·1 Veld, Herman Vinck; gasten: Kees Prins, Oorij n Curvers, 

Arjan Ederveen, Rob Boonzajer; Paul Prenen (muziek). 

14 voorstellingen tussen 1 2 decemberi980 en 17 apri l 1981. 
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De huisbewaarder 

Auteur: Harold Pinter, vertaling van G.K. van 't Reve. 

Helmert Woudenberg (stimulator), Frank Groothof en René 

Groothof. 

18 voorstellingen tussen 6 februari 1981 en 1 mei 1981. 

Kleren 

Project van Cas Enklaar en als gasten Dorijn Curvers, Arjan Eder

veen en Kees Prins. 

1 o voorstellingen tussen 30 april 1981 en 15 mei 1981. 

Ad hoc: Psychologisch Pedagogisch Instituut 
Eenmalige voorstelling gemaakt op verzoek van het PPI. 

30 maart 1981, Meervaart, Amsterdam. 

Niettegenstaande 

Voorstelling van Yolande Bertsch en Olga Zuiderhoek, met hulp 

van Saskia Noordhoek Hegt en pianisten Ernst Boreel en Peter 

Lunow. 

5ovoorstellin9en tussen 13 april 1981 en 3 april 1982. 

Ad hoc: Verkiezingsact 

Eenmalig straatoptreden ter gelegenheid van dl:! Tweede· 

Kamer-verkiezingen door René Groothof en Rense Royaards. 

25 mei i981, Museumplein, Amsterdam. 

Waldeslu•t 

Duitstalige versie van Bosch en Lucht, vertaling: Peter Schreiber. 

Tournee door Duitsland en Zwisterland tussen 2 juni 1981 en 

3 juli 1 g8i. Televisieregistratie van deze voorstelling is uitge
zonden in Duitsland op 1gjuli 1g81. 

10 voorstellingen in Duitsland tussen 2 en 24juni 1g8L 

3 voorstellingen in Zwitserland tussen 1 en 3 juli i 981. 

Oneofthem 
Engelstalige versie van Zus of zo, vertaling: Martin Cleaver. 

Joop Admiraal, Cas Enklaar en als gasten Arjan Ederveen en Kees 

Prins. 

11 tot en met 16 augustus 1g81, Londen. 

Doorgespeeld: 

Bosch en Lucht (S) 

Gewoon weg (15) 

De Maren Sien Show(9) 

Oom Wanja (24) 

Verweer en verweer(7) 

Zus of zo (48) 

1981-1982 

De regels van het huis 

Voorstelling van Volande Bertsch, Daria Mohr. Herman Vinck, en 

als gast Ada Bouwman en stagiaires Pierre Bokma, Arie Kant. 

Laatste drie acteurs werden vanaf 1 februari 1982 vervangen 

door: Hans Man in 't Veld, René Groothof, Dorijn Curvers. 

3 november 1 g81. 

Ad hoc: Anti-kernbewapeningsdemonstratie 

Act tijdens een demonstratie en 's avonds in Paradiso. 

Tijdens demonstratie: Frank Groothof, René Groothof en Rense 

Royaards. In Paradiso: Yolande Bertsch. Pi erre Bokma, Arie Kant 

en Ada Bouwman. 

21november1981 

Improvisatieavonden van Marja en Olga 

Improvisaties door Marja Kok en Olga Zuiderhoek met pianist 

Nico Bunnink op het Kattengat. 

24, 25 en 27 november 1981. 

U bent mijn moeder 

Voorstelling van Joop Admiraal en Ki no Admiraal (hond), regie: 

Jan Ritsema. 

89 voorstellingen t ussen i december 1981 en 11 april 1983. 

Oneofthem 

Engelstalige versie van Zus of zo op korte tournee in de Verenig· 

de Staten. vertaling: Martin Cleaver. 

Joop Admiraal, Cas Enklaar en Hans Man in 't Veld. 

1 en 2 januari 1g82 in Los Angeles, 7 tot en met 17 januari 1 g82 
in New York. 

Improvisatieavonden van Peter, Helmert en Olga 

Improvisaties door Peter Faber, Helmert Woudenberg en Olga 

Zuiderhoek en met pianist Nico Bunnink op het Kattengat. 

4 voorstellingen tussen 1 februari em 24 februari 1982. 

Dokter Tom 

Voorstelling van Helmert Woudenberg geïnspireerd op verhalen 

van de Hopi Indianen. 

15voorstellingen tussen 2 februari 1g82 en 8 mei 1982. 

Ad hoc: SAAM - Steun Aan Argentijnse Moede" 

Project van Peter Faber en Shireen Strooker over censuur in 

Argentinië. gespeeld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

Maart 1g82. 

Een zwoele zomeravond 

Speelfilm op basis van de gelijknamige tentvoorstel ling uit 

1978. 



Regie: Frans Weisz en Shireen Strooker; scenario: Marja Kok; 

camera: Robbie Müller; muziek: De Roomsoezen; productie: 
Hans Man in 't Veld; uitvoerend producent: Frits Harkema; 

geluid: René van den Berg; montage: Ton Ruys; kostuums: Yan 

Taxen Maria van der Woude; door: Marja Kok, Helmert Wou· 

den berg, Joop Admiraal, Frank Groothof, Cas Enklaar, Hans Man 

in 't Veld, Olga Zuiderhoek, Rense Royaards, Herman Vinck, 
Gerard Thoolen, Shireen Strooker. René Groothof. Lydia Koning, 

Gl ip Jansen en De Roomsoezen, Daan Wouthuysen, Dorijn Cur

vers, Roel van Eekhout, Arjan Ederveen, Kees Prins, Henk Velt· 
kamp, Charles Kersten, Jan en Jos ten Have en anderen. 

Opgenomen in Haarlem (Storkhallen) in september 1981. pre mi· 

ère op 1omaart1g82 in Tuschinski in Amsterdam. 

Traviata / Singing in the rain 

Combinatie van muzikale soloprojecten van Frank Groothof 

(Verdi's La Traviata) en Cas Enklaar (Singing in the ra in). Muziek: 

Taco Kooistra, Huub MatthijsC?n en Paul Prenen. 

Gespeeld op 26 maart en 2 apri l 1982 op het Kattengat en op de 

Toneelschool Amsterdam. 

Ad hoc: Amnesty International 

Ad-hoc-project door Peter Faber, Rense Royaards en Shireen 
Strooker. 

Gespeeld in Carré, mei 1982. 

De tuinen van Dorr 

Kindervoorstelling voor de tent, gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Paul Biegel. 

Shi reen Strooker(regie), René Groothof, Daria Mohr. Hans Man 
in 't Veld, Kenneth Herdigein (stagiai re) en gasten: Arjan Eder· 

veen, Oorijn Curvers, Kees Prins, Carla Reitsma, Oevika Strooker, 

Rob Boonzajer. Muziek: Paul Prenen; decor: Ronald Timmerman 

en Paul Höhne. 

18 voorstellingen tussen 26 mei 1982 en 7november1982. 

Wonderen 

Solovoorstelling voor de tent van Peter Faber. 

18 voorstellingen tussen 27 mei 1982 en 7november1982. 

Ad hoc: Bouwcentrum Rotterdam 

Eenmalige voorstelling rond het thema 'maatschappelijk bou· 

wen' door Peter Faber, Hans Man in 't Veld, Arjan Ederveen, 

Kees Prins, Carla Reitsma en Nico Bunnink. 

Rotterdam, 3juni 1g82. 

Avondstuk Il 

Voorstelling voor de tent door: Marja Kok, Yolande Bertsch, Cas 
Enklaar, Daria Mohr. Rense Royaards, met medewerking van 

Martine Nijhoff. 
17 voorstellingen tussen 24juni en 25 september 1 g82. 

Doorgespeeld: 

Bosch en Lucht (19) 

Niettegenstaande (32) 
Ristorante Guatelli (29) 

Zusofzo(s) 

Ad hoc: SAAM - Steun Aan Argentijnse Moeders 

Ad-hoc-project door: Shireen Strooker. Glenn Durfort, Kenneth 

Herdigein, Ruurt de Maerschalck. Devika Strooker, Astrid Serie· 

se en Numa Moraez. 

Stichting Amazone, Amsterdam, september 1982. 

Ad hoc: Huisartse n nascholingscursus 

Ad-hoc-project door: Yolande 8ertsch, Hans Man in 't Veld, 

Daria Mohr, Shireen Strooker, Maarten Wansink en Peter 

Lunow. 

Odeon, Amsterdam, S november 1g82. 

Een avond met Joan 
Solovoorstelling van Cas Enklaar, gebaseerd op Conversations 
with Joan Crawford van Roy Newquist en My way of life van Jo an 

Crawford. Adviezen: Marja Kok en Joop Admiraal. 

53 voorstell ingen tussen 3 december 1982 en 3 maart 1984. 

Ad hoc: Jonge Salie Faillissementscongres 

Ad-hoc-project rond het thema ·advocaat/curator en het faillis· 

sement', door Peter Faber. Hans Man in 't Veld, Herman Vinck, 
Kees Prins en Geertrui Oaem. 

Rhenen, 1 g novemberi 982. 

Een blij spel1 

Voorstelling van Shireen Strooker en Hans Man in 't Veld naar 

Theowl and the pussycat, een toneelstuk van Bill Manhoff. 

Adviezen: Gerardjan Rijnders. 

9 voorstellingen tussen 7 en 21 december 1982. 

De ijzeren weg 

Project van Herman Vinck, in samenwerking met Loek van Keste· 

ren, met als gast Geertrui Daem en Rob Boonzajer (muziek). 

38 voorstellingen tussen 16 decemberi 982 en 31 maart 1983. 

Amor 

Project van Marja Kok waarbij toneel en video werden 9ecombi· 

neerd, met {technische) medewerking van Charles Kersten, 

On no van der Wal en Robert Ouwerkerk. 

Eenmalige besloten voorstelling op het Kattengat op 18 decem· 

ber1982. 
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Gebroed 
Voorstelling van Frank Groothof en René Groothof. Adviezen: 

Michiel Berkel, muzikale begeleiding: Paul Prenen. 

61 voorstellingen tussen 7 januari 1983 en 28 februari 1984. 

De meeuw 
Auteur: Anton Tsjechov. vertaling van Charles 8. Timmer. Voor· 
stelling gemaakt door Cas Enklaar(regie en vormgeving), Marja 

Kok, René Groothof, Joop Admiraal, Olga Zuiderhoek, Da ria 
Mohr, Herman Vinck, Ida Mager en gasten Jenny Fortuin, Peer 

Mascini, Daan Holland, Frans Weisz, Krijn ter Braak, Ben van 

Doorn en Evert van der Meulen. 

30 voorstellingen tussen 15 februari 1982 en 7 mei 1983. 
Op 23 en 24 april 1983 werd De meeuw gespeeld tijdens het Tea· 
tro Festival in Parma, Italië. 

Ad hoc: Een gebaar 
Ad·hoc·project voor Amnesty International. Met Joop Admiraal, 

Cas Enklaar. Frank Groothof, René Groothof, Hans Man in 't 

Veld, Daria Mohr, Herman Vinck en hun familieleden en vrien· 

den. 
i6 en i 7 mei 1983, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. 

Du bist meine M utter 

Duitstalige versie van Joop Admiraals U bent mijn moeder, verta· 

ling: Monika Thé. 

22 voorstellingen in Duitsland tussen 1 mei en 17 september 

1g83. 

Du bist meine Mutter 
Televisieadaptatie gemaakt door de Nord Deutsche Rundfunk. 

Regie: Horst Königstein; camera: Klaus Brix; productie: Oagmar 
Voss. 

Eerste uitzending in Duitsland door de NOR op 5 december 

1g83, eerstevertoning Kattengat: 31 decemberig84, filmpre· 
mière: 30 augustus 1984 in "t Hoogt in Utrecht en Cinecenter in 

Amsterdam. 

De meeuw 
Videoproject van Marja Kok gebaseerd op De meeuw van Tsje

chov. Camera: Onno van der Wal en Ron Termaat; geluid: Char· 

les Kersten en Henk Veltkamp; productie: Rense Royaards en 

Martine Nijhoff; catering: Maria van der Woude; spel : Joop 

Admiraal, Cas Enklaar. René Groothof, Daria Mohr, Shireen 
Strooker, Herman Vinck, Olga Zuiderhoek en Evert van der Meu

l en, Ida Mager en Krijn ter Braak. 

Opgenomen op Engelsmanplaat en in Dalfsen in augustus 1983, 

eerste vertoning op het Kattengat 20 februari 1984. 

Dikke vingers 
Voorstelling van Hans Man in "t Veld en Shireen Strooker, vrij 

naar het gelijknamige stuk van Paul Haenen. 

70 voorstellingen tussen 17 september 1g83 en 25 april 1g84. 
Op 30 maart 1 g84 werd de rol van Hans Man in "t Veld gespeeld 

door Ischa Meijer. 

Zoals het is 

Videoproject van Yolande Bertsch en Joke Menssink waarin een 

gehandicapt gezin, de famil ie Blokker, centraal staat. In samen· 

werking met Meatball en de NOS. 

Eerste uitzending door de NOS op 18 januari 1984. 

Geduld A .U.B. 
Voorstelling in samenwerking met de Nederlandse Dovenraad 

en de Stichting Visueel Theater. Met René Groothof, Hans Man 

in 't Veld en anderen. 

4 voorstellingen tussen 12 april 1983 en 25 februari 1g84. 

Een blik op de dovenwereld 

Videoproject van Oaria Mohr, bestaande uit negen videofilms, 

gemaakt in samenwerking met Ruud Janssen van de Nederland· 

se Dovenraad. 

Eerste vertoning op het Kattengat op 20 oktober 1g83. 

Dodendans 

Project waarin toneel en video gecombineerd werden, geba· 

seerd op het gel ijknamige toneelstuk van August Strindberg, 

van Marja Kok(regie), Cas En klaar, René Groothof en Shireen 

Strooker. Camera: Onno van der Wal; geluid: Charles Kersten . 
Eenmalige besloten voorstelling op 2g januari ig84. 

Adio 

Voorstelling van Joop Admiraal, Yolande Bertsch, Frank Groot· 
hof en Paul Prenen (piano). Regie: Jan Ritsema. 

55 voorstellingen tussen 31januari1 g84 en 21 decemberig84. 

Dodendans 

Videoproject van Marja Kok als vervolg op gel ijknamig toneel· 
videoproject. Camera: Onno van der Wal; geluid: Charles Ker· 

sten, continuïteît: Bas Steenstra; algemene assistentie: Thijs 

Bayes; productie: Anita van Reede; spel: Cas En klaar, René 
Groothof, Els Ingeborg Smits, Koby de Klerq en Cumee Stroo· 

ker. 

Opgenomen in april 1984, eerste uitzending door Salto, lokale 
televisie Amsterdam, op 31 augustus 1 g84. 



Ad hoc: Vereniging van Hogere Politie Ambtenaren 

Ad·hoc·optreden tijdens congres voor politieambtenaren door: 

Yolande Bertsch, Hans Man in 't Veld, Peter Faber, Toon Agter
berg, Glenn Durfort en Kenneth Herdigein. 

Hoogeveen, 11 mei 1984. 

Tussen hemel en aarde 

Tentvoorstelling gemaakt door Shireen 5trooker(regie), Joop 

Admiraal, Hans Man in 't Veld, Oaria Mohr. als gasten Toon 

Agterberg, Kenneth Herdigein, als stagiaires Moena Goeman 

Borgesius, Jaap Jan de Kat Angelino, Joan Nederlof. Muziek 

gemaakt en gespeeld door Bram Vermeulen en Edward B. Wahr. 

Vormgeving: Jago·Bo; kostuums: Maria van der Woude. 

40 voorstellingen tussen 26 mei en 8 september 1g84. 

Broertjes 

Kindervoorstelling gebaseerd op Gebroed gemaakt voorde tent

tournee door René Groothof, Frank Groothof en als gast Peter 
de Jager, met muzikale begeleiding door Paul Prenen. 

27 voorstellingen tussen 25 mei en 26 december 1984. 

Leichner no. 5 
Tentvoorstelling gemaakt door Rense Royaards (regie), Herman 
Vinck, Martine Nijhoff en als gasten Rob Boonzajer, Karstine 

Hovingh en Paul Prenen (muziek). 

17 voorstellingen tussen 16 juni en 1 september 1984. 

Schuldeisers l en Il 
Twee videoprojecten van Marja Kok geïnspireerd op het gel ijk· 

namige stuk van August Strindberg. Camera: Onno van der Wal; 
geluid en licht: Charles Kersten; continuïteit: Maria Juana Hu· 

ghers, algemene assistentie: Thijs Bayes; spel: Rense Royaards, 

Joop Admiraal, Cas Enklaar. Marja Kok en Frans Weisz. 
Opgenomen in mei en juni 1984. 

Doorgespeeld: 
Een avond met Joan (29) 

Gebroed(40) 

Ulrike 

Co·productie van de Amsterdamse Theaterschool met Werktea

ter 1. Gemaakt door: Yolande Bertsch, Daria Mohr. Herman 

Vinck, Jettyvan der Meer (regie), Sophie Kassies (script), Louise 

Oeben, Matthijs Groené, Martin Cleaver, Sophia France, lies· 

beth 5meenk, Tamar Baruch, Arend Bulder, Mieke Heesen, 

Froukje van Houten. 

10 voorstellingen tussen 1 g september en 27 oktober 1984. 

Ad hoc: Patiëntencongres Nederlandse Hartstichting 

Project van Werkteater 2, gemaakt door: Shireen Strooker 

(regie), Toon Agterberg, Judith Hees, Neel Holst, Lieneke Ie 

Roux, Maarten Wansink. 

3 voorstellingen t ijdens het congres in de RAI Amsterdam op 

20 oktober 1 g84. 

3 voorstellingen tussen 6 november 1984 en 9januari 1985 op 

het Kattengat en in het Academisch Ziekenhuis Leiden. 

Ad hoc: Stichting Blijf van m'n Lijf 

Optreden tijdens een bijeenkomst van de Stichting Blijf van m'n 
Lijf in Paradiso in Amsterdam, door: Shircen Strooker, Kenneth 

Herdigein, Maarten Wansink, Judith Hees en haar dochter Lisa. 

Amsterdam, 26 oktober 1 g84. 

Jungle Drums 

Project van Cas Enklaar, René Groothof, Anne Buurma en Carla 

Reitsma, met teksten uit Two Seriovs Ladies van Jane Bewies. 

18 voorstellingen tussen 2 november en 21 december 1984. 

Gebroed 

Televisieregistratie van de voorstelling Gebroed van Frank 

Groothof, René Groothof en Paul Prenen (muziek). Regie: Jop 

Pannekoek. 

Opgenomen op het Kattengat op 11november1984, uitzending 

najaar 1 g86 door de NOS en kabeltelevisie Amsterdam. 

Ad hoc: Teleac/Open Schooltijd 

Project van Werkteater 2, gemaakt op verzoek van Teleac over 

het thema 'Vrouwen in de minderheid', door: Shireen Strooker, 

Toon Agterberg, Judith Hees, Kenneth Herdigein, Nee! Holst, 

Lieneke Ie Roux en Maarten Wansink. 

Opgenomen op 8 januari 1985, uitgezonden door Teleac op 

3 februari 1g85. 

Romeo en Jeanette 

Auteur: Jean Anouilh, voorstelling van Werkteater 2, door: Shi· 

reen 5trooker. Toon Agterberg, Judith Hees, Kenneth Herdigein, 
Lieneke Ie Roux, Maarten Wansink; muziek: Bram Vermeulen; 

kostuums: Maria van der Woude; vormgeving: Jago·Bo. 

34 voorstellingen tussen 2 februari 1 g85 en 31 augustus 1g85. 

De kroning van Poppea 

Opera van Claudio Monteverdi naar een libretto van Susonelli, 

project van Werkteater 1, door: Joop Admiraal, Yolande 

Bertsch, Frank Groothof, René Groothof, Daria Mohr, Herman 
Vinck en Carla Reitsma. Regie: Jan Ritsema; muzikale leiding: 

Paul Prenen; fluit: Judith van den Bos; cello: Tobias Prenen. 

50 voorstellingen tussen 29 januari en 8 september 1985. 
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Somberman's actie 

Voorstelling gemaakt op verzoek van de stichting Collectieve 

Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de 

boekenweek van 1985. Voorstelling geïnspireerd op het boe· 
kenweekgeschenk van Remco campert Somberman 's actie. Door: 

Shireen Strooker (regie), Toon Agterberg, Judith Hees, Kenneth 

Herdigein, Lieneke Ie Roux, Hans Man in 't Veld, Maarten Wan· 
sink; muziek: Bram Vermeulen, Edward B. Wahr; vormgeving: 

Jago·Bo; kostuums: Maria van der Woude. 

3 voorstellingen tussen 1 g maart 1985 (Boekenbal Amsterdam) 
en 21 maart. 

Besuch bei Joan 

Televisieregistratie van Cas Enklaar's Een avond met Joan door de 
Nord Deutsche Rundfunk. Opname in Hamburg van een Neder· 

landstalige en een Duitstal ige versie, vertaling: Monika Thé; 

regie en adapatie: Horst Königstein; camar: Klaus Brix; decor: 

Andreas Heller; spel : Cas Enklaaren Trude Possehl. 

April 1 g95. Uitzending 14 oktoberi g95. 

Adio 

Duitstalige versie van Adio, vertaling: Monika Thé. Door: Joop 

Admiraal, Yolande Bertsch, Frank Groothof en Paul Prenen 

(piano). Regie: Jan Ritsema. 

2ovoorstellin9en in Duitsland tussen 10 april en 29 september 

1985. 

Het lelijke jonge eendje 

Tentvoorstelling geïnspireerd op een sprookje van Hans Chris· 

t ian Andersen, gemaakt door: Carla Reitsma en René Groothof 

(bewerking), Frank Groothof, Rob Groothof; muziek: Paul Pre· 

nen en Tobias Prenen; kostuums: Maria van der Woude en Ankie 

Groothof; decorschildering: Joop Admiraal. 

19 voorstellingen tussen 25 mei en 9 septemberi 985. 

Wie doet Somberman 

Tentvoorstelling gebaseerd op de voorstelling Somberman's 
Actie en een ander verhaal van Remco Campert, Wie doet de 

koningin. Door: Shireen Strooker, Hans Man in •t Veld, Toon 

Agterbcrg, Judith Hees, Kenneth Herd igein, Lieneke Ie Roux, 

Maarten Wansink; muziek: Bram Vermeulen en Edward B. Wahr; 

vormgeving: Jago-Bo. 

36 voorstellingen tussen 27 mei en 15 september 1985. 

Doorgespeeld: 
Broertjes (26) 

1985-1986 

Vanaf midden jarig tachtig zijn de data en het aantal voorstellingen 
niet meer in een overzicht bijgehouden, vandaar dat er alleen de 
premièredatum wordt gegeven. 

Du bist meine Mutter 
Duitstal ige versie van Joop Admiraals U bent mijn moeder. Verta· 
ling: Monika Thé; techniek: Charles Kersten; kostuums: Maria 

van der Woude. 
6 voorstellingen in Duitsland tussen 25 en 30 november 1985. 

Laois 
Voorstelling ontstaan uit improvisaties naar aanleiding van de 

mythe van Oedipus. Gemaakt door: Yolande Bertsch (regie), 
Herman Vinck, Daria Mohr, Carla Reitsma, Sabine Heres, Neel 

Holst, Marc Krone, Dick van Gendt. 

33 voorstellingen tussen 11 februari en 1 6 mei 1986. 

Verre vrienden 

Auteur: Alan Ayckbourn, vertaling: Ger Thijs; door: Shireen 

Strooker, Toon Agterberg, Judith Hees, Kenneth Herdigein, Lie· 
neke Ie Roux, Maarten Wansink; vormgeving: Bram Vermeulen; 

licht: Thijs Struick. 

1e voorstelling s februari 1986. 

Epifanie 

Auteur: Lewis John Carlino, vertaling: Gerrit Kouwcnaar; door 

Frank Groothof en René Groothof; regie: Michiel Berkel; decor 

en kostuums: Hadassah Kann; grime, kapwerk: Head Affairs, 
Arjen van der Grijn, Kenneth Mountforde·Shone; licht: Reinier 

Tweebeeke. 

1 e voorstelling 7 maart 1986. 

Verder 

Videoadaptatie van de voorstelling die voor de Nederlandse 

Hartstichting was gemaakt in september 1984. Door: Shireen 

Strooker, Toon Agterberg, Jud ith Hees, Kenneth Herdigein, Lie
neke Ie Roux, Maarten Wansink. 

ie vertoning op 14 april 1g86 in het Haagse Filmhuis. 

Romeo en Jeanette 
Vidcoadaptatie van de voorstel ling Romeo enl~anette opgeno· 

men in een loods in Amsterdam-Noord. Regie: Shireen Strooker; 

vormgeving: Bo Rienks; belichting: Sam Tjiou; muziek: Bram van 

der Meulen; spel : Shireen Strooker. Toon Agterberg, Judith 

Hees. Kenneth Herdigein, Lieneke Ie Roux en Maarten Wansink. 

Uitzending door de VARA op 3 februari 1988. 



Tussen regel en uitvoering 

Auteur: Freek de Jonge; reg ie: Het Werkteater; door: Herman 
Vinck, Sabine Heres, Freek de Jonge, Lieneke Je Roux, Carla 

Reitsma, Flip Filz; licht: Henk Veltkamp; geluid: Hans Looye. 

1e voorstelling 9 oktober 1 g86. 

Beloftes 
Gemaakt door: Yolande Bertsch (regie), Herman Vinck, Peter 

Blok, Flip Filz. Sabine Heres, Marc Krone, Carla Reitsma, Truus te 

Sellc; dramaturgie: Sonja van der Valk; decor/kostuums: Geke 
Oosterhof; licht/geluid: Henk Veltkamp. 

1e voorstelling 10december1986. 

Opa en Beppie op avontuur 

Gemaakt door: Marc Krone, Flip Filz; regie: Peter Blok, 
licht/geluid: Hans Looye. 

1 e voorstelling 26 december 1g86. 

Altijd wat 

Auteur: Wim T. Schippers. Door: Shireen Strooker (regie), Toon 
Agterberg, Judith Hees. Kenneth Herdigein, l ieneke Ie Roux, 

Maarten Wansink, Saskia van Basten Batenburg; decor/licht: 
Bram Vermeulen; kostuums: Evel ien Birza; geluid: Hans looye. 

1 e voorstelling 1 g januari 1987 

Kliekjesdag 

Voorstelling gebaseerd op repetitieproces van Beloftes en het 

zomerprogramma. Met als gastspelers Pim Lambeau en Fred 
Vaassen. 

1evoorstell ing13 maart 1 g87. 

Op goede gronden 

Tentvoorstelling gemaakt op basis van improvisaties. Begelei
ding: Peter Blok, Syl van Duyn, Truus te Selle; spel: Flip Filz. 

Sabine Heres. Marc Krone, Daria Mohr, Carla Reitsma, Fred 

Vaassen, Herman Verbeeck, Edda Barends. Son Koper. Pim l am
beau, Truus te Selle, Fred Vaassen, Herman Vinck; muziek: Jozef 

Wi llems. Saskia Diel, Ben Herman, Saskia Koning, Nico Seven

huysen, Kees van Zeist; decor: Geke Oosterhof; kostuums: Roe
lie Westendorp, Geke Oosterhof. 

1evoorstelling 14juni 1987. 

Door dik en dun 

Tentvoor~telling gebaseerd op het gelijknamige verhaal van 

Tonke Dragt. Begeleiding: Herman Verbeeck, Da ria Mohr, Carla 

Reitsma; gespeeld door: Peter Blok, Flip Filz. Sabine Heres. 
Marc Krone, Da ria Mohr, Carla Reitsma, Fred Vaassen, Herman 

Verbeeck, Edda Barends. Son Koper. Pim lambeau, Truus te 

Selle, Herman Vinck; muziek: Jozef Willems, Saskia Diel. Ben 
Herman, Saskia Koning, Nico Sevenhuysen, Kees van Zeist; 

decor: Tessa Lutte; licht: Henk Veltkamp; geluid: Hans looye. 
1 e voorstelling 17 juni 1 g87. 

En/of 

Auteur: Judith Herzberg. Yolande Bertsch (regie), Herman 
Vinck, Truus te Selle, Sabine Heres. Jozef Wi llems; muziek: 

Jozef Willems; l icht: Henk Veltkamp; geluid: Hans Looye. 

1 e voorstelling 2 december 1g87. 

Woef 
Gemaakt door: Fred Vaassen (regie), Herman Vinck, Marc Krone, 

Pim lam beau, Jozef Willems; muziek: Jozef Willems; 
licht/geluid: Hans looye, Henk Veltkamp. 

1e voorstelling s februari 1988. 

Ouder 

Gemaakt door: Peter Blok (regie), Flip Filz (spel), Jozef Willems 
(muziek); l icht/geluid: Hans looye, Henk Veltkamp. 

1 e voorstelling s februari 1988. 

Blindgangers 

Auteur: Gert Hofmann, vertaling: Theodor Duqeusnoy; bewer· 

king en regie: Yolande Bertsch; door: Peter Blok, Flip Filz, Sabi· 

ne Heres. Marc Krone, Felix Jan Huypcrs, Pim lam beau, Ulli 
lothmanns, Fred Vaassen, Herman Vinck; muziek: Jozef Wil

lems; decor: Ineke van derWeele; licht: Thijs Struick. 

1e voorstelling 24 j uni 1988. 
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VERLIES· Ell 
WlllSTREKElllllG 

PER J 1 AUGUSTUS 
1971 

Lasten 

Salarissen 
Sociale lasten 

Huur 
Gas en water 

Elektriciteit 

Verwarmingskosten 

Verbouwing, onderhoud en inventaris 
Verzekeringen 

Schoonmaakkosten 

Beroepskosten 

Investeringen projecten 
Honoraria training en onderzoek 

Toepassing training en onderzoek 

Reis- en verblijfkosten 
Autokosten 

Representatie 

Publicaties 

Studiemateriaal en documentatie 

Kantoorbenodigdheden 

Porti 

Telefoon 
Bankkosten 

Interest 

Algemene kosten 
Onvoorzien 

Totaal 
Voordelig saldo naar Balans 

Baten 

Subsidie CRM 

Zaalverhuur 

Overige opbrengsten 

Totaal 

Begroting 

156.542,-

43.283,-
1gg,s25,-

15.000,-

1.200,-
2.800,-

6.000,-
10.000,-

2.000,-

3.000,-
40.000,-

5.000,-
5.000,-

20.000,-
25.000,-

55.000,-

7.500, -
1.000,-
2.500,-

3.000,-

2.000,-
2.000,-

1.000,-
3.000,-

500,-

500,-
7.675,-

4.500,-
35.175,-

330.000,-

330.000,-

Begroting 

330.000,-

-.-
-.-

330.000,-

Boekhouding 

200.6g0,70 

43.76g,52 
244.460,22 

18.160,-

237,50 
776,36 

4.618,45 
17.647,01 

1.861,68 
1.g85,01 

45.286,01 

3.536,4 l 
3.163,37 

15.434,82 

• 
22.134,60 

7.6og, 10 

9sg,27 

1.288,22 
1.577,12 

1.444,85 
1.351,50 

255,80 

1.696,72 
2g5,52 

310,57 
7.536,5g 

-.-
24.253,36 

336.134,19 
82,18 

336.216,37 

Boekhouding 

330.000,-

200,-
6.017,37 

336.134,lg 
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llOTEll KEERPUNT 
1970 

1 Meyer, p. 75.76. 

2 Woltjer. p. 347-356. 
3 Meyer, p. 38. 

4 Van Maanen, p. 74, 110. 

5 Jan Kassies (1920-1995), cultuurfilosoof en pol iticus. 
heeft in allerlei functies en hoedanigheden een belan9rij · 
ke rol gespeeld in het Nederlandse kunstleven. Kassies 

was voor de oprichting van Het Werkteater secretaris van 

de Raad voor de Kunst en t ijdens de oprichting d irecteur 
van de Amsterdamse Theaterschool . 

6 Royaards, p. i 5-16. 

7 Styan, p. 156·160. 
8 Meyer, p. 7-23. 

9 Archief Werkteater, inventarisnummer go. 
10 Royaards, p. 1 8. 

i, Toneelgroep Centrum, waar vijf van de twaalf oprichters 

van Het Wcrkteatcr vóór 1970 korte of langere t ijd bij 
aangesloten zijn geweest, stond bekend als een gezel· 

schap dat naar d irecte samenwerking met auteurs streef· 
de. Toen Peter Oosthoek in 1968 artistiek leider werd van 
Centrum, werd het gezelschap (tot zijn opheffing in i 987) 
een belangrijke stimulator van dc Nederlandstalig!? 

toneelschrijfcultuu r. 
12 Royaards,p.1g. 

, 3 Strooker was net bij Centrum weggegaan en had dus geen 

vast contract. 
14 Royaards, p. 18. 

IN HET LABORATOR IUM 

1970-1972 

1 365 dagen Werkteater, p. 3. 
2 Oprichtingsstatuut van de Koöperat ieve Vereniging Het 

Werkteater u.a. zoals gepubliceerd in het bijvoegsel van 

de Nederlandse Staatscourant, 1 o juni 1970. 
3 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 33. 
4 Van Maanen, p. i 46. 

S De totale kosten van de verbouwing bedroegen 18.000 
gulden. 

6 Elsevier, 23juli 1987. 
7 Archief Werkteater, inventarisnummer 89. 
8 Hansmaarten Tromp in: Haagse Post, i 6 februari , 980. 

g Royaards, p. 33.34. 

io 365dagen Werkteater, p. 17. 
i 1 Archief Werkteater, inventarisnummer 90. 
12 Archief Werkteater, inventarisnummer go. 



13 Archief Werkteater, inventarisnummer go. 5g ArchiefWerkteater, inventarisnummer i74. 

14 365dagen Werkteater, p. 8. 60 Idem. 

15 Met 'eigen auteur zijn' duidde de g roep aanvankelijk aan 61 Royaards, p. 64. 
dat zij niet met een tekst maar puur vanuit eigen ideeën 62 Archief Werkteater, inventarisnummer 317. 

en interesses te werk wilde gaan. Het toelichten of zelfs 63 Idem. 
verdedigen van de werkwijze werd minder belangrijk toen 64 Royaards, p. 1 57. 
deze steeds meer bekendheid kreeg . 65 Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 18 december 197i. 

16 Archief Werkteater, inventarisnummer91. 66 Idem. 

17 Idem. 67 Archief Werkteater, inventarisnummer 33. 

18 ArchiefWerkteater, inventarisnummer go. 68 ArchiefWerkteater. inventarisnummer 91. 
1g Royaards, p. 102. 69 Archief Werkteater, inventarisnummer 33. 

20 Archief Werkteater, inventarisnummer 90. 70 Archief Werkteater, inventarisnummer 33. Brief dd. 31 

21 Royaards, p. 102. januari 1972. 

22 Archief Werkteater, inventarisnummer 90. 71 2jaar Werkteater 1970-1972 (1 g12), kopij. 

23 Idem. 72 Archief Werkteater, inventarisnummer 16. 

24 Idem. 73 Royaards, p. 157-1 58. 

25 365 dagen Werkteater, p. 18. 74 2jaar Werkteater 1970-1972, p. 24. 

26 Royaards, p. 61. 75 2jaar Werkteater 1970-1972, p. 33. 

27 365dagen Werkteater, p. 18. 76 Royaards, p. 67. 

28 Royaards, p. 2g.31. 77 2jaar Werkteater 1970-1972, p. 36. 
2g Archief Werkteater, inventarisnummer 89. 78 Royaards, p. 68-6g. 

30 Idem. 7g Archief Werkteater, inventarisnummer 302. 

31 Idem. 80 Royaards, p. 48. 

32 Archief Werktea1er, inventarisnummer 8g. 81 Van der Zalm (2000), p. 57. 

33 Archief Werkteater, inventarisnummer 33. 82 2jaar Werkteater 1970.1972, p. 34. 

34 ArchiefWerkteater, inventarisnummer go. 83 Document [kopie artikel?), p. 24. 

35 Idem. 84 Berichten van Het Werktearer, maart-april 1 g71. 

36 Idem. 85 Royaards, p. 116. 

37 365 dagen Werkteater, p. 12-13. 86 Royaards, p. 114. 

38 K.S. in: Het Binnenhof, 17 oktober 1g7i. 87 Berichten van Het Werkteater, maart-april 1 g71. 

3g E. Vermeulen in: Het Parool, 21 juni1 g72. 88 Royaards, p. 115. 

40 365 dagen Werkteater, p. 25. 8g Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 6 mei 1972. 

41 Idem. go Bert Jansma in: Het Binnenhof, 1september1972. 

42 Royaards, p. 37-3g. g1 Archief Werkteater, inventarisnummer go. 

43 Haarlems Dagblad, 21 augustus 1 971. g2 Archief Werkteater, inventarisnummer go. 

44 Haarlems Dagblad, 21 augustus 1971. g3 Royaards, p. 100-103. 

45 Werkteater Archief, inventa risnummer 91. g4 Verslag Zomer op straat door Lex de Regt (1 g12), Archief 

46 Idem. Werkteater, inventarisnummer 91. 

47 Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. g5 Jan Paul Bresser in: de Volkskrant, 2september 1g72. 

48 Uit: 365 dagen Werkteater (1 g11 ). g6 Royaards, p. 1 33. 

4g Archief Werkteater, inventarisnummer 91 . g1 Idem. 

50 Idem. 

51 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 33. 

52 Archief Werkteater, inventarisnummer 91. GROE I EN BLOEI 

53 Idem. 1972-1977 
54 Idem. 

55 Archief Werkteater, inventarisnummer 213. 1 2jaar Werkteater 1972.1974, p. 33. 

56 Idem. 2 Archief Werkteater. inventarisnummer 202. 

57 Archief Werkteater, inventarisnummer 91. 3 Archief Werkteater, inventarisnummer 202. 

58 Idem. 4 De voorstelling is 20 keer gespeeld voor publiek, inclusief 
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7 werkavonden. Laatste keer: 3 oktober 1973. 48 Interview door Margot van Schayk, 26 september 2000. 

5 Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 11 december 1972. 49 Het Werkteater. Verslag 1975, p. 14-15. 
6 Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 11 december 1972. 50 Idem. 

7 Archief Werkteater, inventarisnummer 202. 51 Idem. 
8 Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 11 december 1972. 52 Archief Werkteater, inventarisnummer 189. 

9 Archief Het Werkteater, inventarisnummer 202. 53 Idem. 
10 Idem. 54 Berichten van Het Werkteater. september 1975_ 
11 Idem. 55 Royaards, p. • 30. 
12 Royaards, p. 159. 56 Shireen Strooker in : Het Vrije Volk, 6 juni 1975. 
13 Archief Werkteater, inventarisnummer 202. 57 Interview door Anton Haakman in: Het Werkteater, Verslag 

14 Archief Werkteater, inventarisnummer 202. 1975. 
15 2jaar Werkteater 1972-1974, p. 33. 58 Interview door Frits Abrahams in: Vrij Nederland, 23juli 
16 Archief Werkteater, inventarisnummer 236. Gesprek tus· 1988. 

sen Het Werkteater en Stefan Felsenthal en Peter Hoefna · 59 Cas Enklaar in de documentaire Werkteater 1970-1985 van 
gels vond plaats op donderdag 1 6 november 1972. Niek Koppen. 

17 Archief Werkteater, inventarisnummer 92. 60 Peter Faber in de documentaire Werkteater 1970-1985 van 

18 Janine Brogt in: Toneel Theatraal, oktober-november 1973, Niek Koppen. 
p. 14. 61 Yolande Bertsch in de documentaire Werkteater 1970. 

19 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 4. 1985 van Niek Koppen. 
20 Berichten van Het Werkteater, april , 974. 62 Het Werkteater. Verslag 1975, p. 25 (ArchiefWerkteater, 
21 Royaards. p. 20-23. inventarisnummer 17a). 

22 Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 63 Het Werkteater. Verslag 1975, p. 11 (ArchiefWerkteater, 
23 Jac Heijer in: Haarlems Dagblad, 30 januari 1974. inventarisnummer i 7a). 

24 Idem. 64 Interview van Jac Heijer met Thijs Chanowski in: Haarlems 

25 Royaards. p. 1oo-101. Dagblad, datum onbekend. (Afgedrukt in: Het Werkteater. 

26 Archief Werkteater, inventarisnummer 91. Verslag 1975, P- 32-33.) 
27 Archief Werkteater, inventarisnummer 357. 65 Royaards, p. 119. 

28 Dagblad van het Oosten, 19 juli 1973. 66 Het Werkteater. Verslag 1975, p. 32-33. 
29 Interview door Frits Abrahams in: Vrij Nederland. 22 ju li 67 Idem. 

1983. 68 S.J. Bertina in: de Volkskrant, 22 december 1976. 

30 Interview met Cas Enklaarverschenen in de landelijke GPD 69 B.J. Bertina in: de Volkskrant, 10 septembe11976. 
bladen, , oktober 1973. 70 Tjitte de Vries in: Het Vrije Volk, 11september 1976. 

31 Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 71 Provinciale Zeeuwse Courant, 1 o september 1976. 
32 Interview door Mar9ot van 5chayk, 13 mei 2000. 72 Piet Reuvekamp in: Haagsche Courant, 1oseptember 1976. 

33 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 144. 73 Het Werkteater. Verslag 1975, p. 44. 
34 Royaards. p. 69-70. 74 Supplement. Jaarverslag Het Werkteater 1975/76, p. 7. 

35 Royaards. P- 70. 75 1 nterview door Margot van Schayk, 24 april 2000. 

36 Idem. 76 Interview door Margot van Schayk, 18 mei 2000. 

37 Interview door Marjan Hof la nd in: Toneel Theatraal, 77 5upplement. Jaarverslag Het Werkteater 1975/76, p. 3. 
nr. 6/7,juni/juli 1974_ 78 Royaards. p. 48-49. 

38 Berichten van het Werkteater, september 1 975. 79 Archief Werkteater, inventarisnummer i90. 

39 Royaards. P- 69-70. Bo Interview door Jac Heijer met Rense Royaards. 14 april 
40 Loek Zonneveld in: De Groene Amsterdammer, 20 ju li 1988. 1979_ 
41 Jac Heijer in: NRC Handelsblad, 29 januari 1988. 81 Archief Werkteater, inventarisnummer 357. 

42 Jac Hcijer in : Haarlems Dagblad, 21 februari i975. 82 Archief Werkteater. inventarisnummer 357. 

43 Archief Het Werkteater, inventarisnummers Bo en 81. 83 Royaards, p. 44-45. 

44 Royaards. p. 46-47. 84 Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. 

45 Archief Het Werkteater, inventarisnummer 355. 85 Interview door Margot van Schayk, 29 september 2000. 
46 1 nterview door Mar9ot van Schayk, 29 september 2000. 86 Archief Werktci1ter, inventarisnummer 92 
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88 Royaards, p. 58. 11 Royaards, p. 165. 
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90 Royaards, p. 59. 13 Brief van Cas Enklaar, 15 mei 2000. 

91 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 123. 14 Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 
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94 Hans van den Bergh in: Het Parool, 19 maart 1977. 18 Archief Werkteater, inventarisnummer 336. 

95 Archief Werkteater, inventarisnummer 203. 19 Thomas Vcrbogt in: Arnhemse Courant, 14 februari i 98 1. 

96 Heijer, p. 214-215. 20 José van Breukelen in: Noordhol/ands Dagblad, 13 februari 

97 Hans van den Bergh in: Het Parool, 19 maart 1977. 1981. 
g8 Art Linde in: Tubantia, 1februari1978. 21 Brief van Loek Zonneveld aan de makers van Zus of zo, 

99 Theo de Jong in: Meppeler Courant, 27 januari 1978. 11 april 1979. 
100 Royaards, p. 108· 113. 22 Idem. 
101 De Volkskrant, 26 maart 1977. 23 Hanny Alkema in: de Volkskrant, 29 maart 19Bo. 
102 Royaards, p. 52-54. 24 Royaards, p. 84. 
103 Royaards, p. 74. 25 Thomas Vcrbogt in: Arnhemse Courant, 14 februari 1981. 

104 Archief Werkteater, inventarisnummer 189. 26 Royaards, p. 91-95. 
105 Berichten van Het Werkteater, september 1977. 27 Idem. p. g4. 
106 Idem. 28 Ruud Gortzak in: de Volkskrant, 12 november 1979. 
107 Archief Werkteater, inventarisnummer 147. 29 Archief Werkteater, inventarisnummer 263. 

108 Archief Werkteater, inventarisnummer 357. 30 De Volkskrant, 23 ok1ober 1981. 
109 Archief Werkteater, inventarisnummer 357. 31 Idem. 
110 Hans Beerekamp in: N"C Handelsblad, 18 augustus 1978. 32 De Volkskrant, 7 november 1980. 
111 B.J. Bertina in: de Volkskrant, 18 augustus 1978. 33 Royaards, p. 82-83. 
112 Hans Beerekamp in: N"C Handelsblad, 18 augustus 1978. 34 Idem. 
113 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 357. 35 Alma Post in: Haarlems Dagblad, 26 januari 1980. 

114 Interview door Ruud Kuyper in: Algemeen Dagblad, 31 36 Idem. 
augustus 1985. 37 Leo Vromans in: Graafschapbode Doetinchem, 6 september 

115 Interview door Marjan Buijs in : de Volkskrant, 19juni 1980. 
1987. 38 Interview door Alma Post in: /Jmuidet Coutant, 26 januari, 

116 Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. 1980. 

39 Royaards, p. 83-84. 
40 Een bespreking van de voorstelling door Wim van Gansbe. 

NIEUWE BRONNEN ke voor het BRT programma Happening. die ter lezing en 

1977-1982 goedkeuring gestuurd werd naar Het Werkteater, 28 
maart 1981. 

1 Hans Man in 't Veld in een interview met de Volkskrant, 41 Alma Post in: Haarlems Dagblad, 26 januari 1980. 
19 juni 1987. 42 André Rutten in: Trouw, datum onbekend. 

2 Jan Paul Bresser in: Winke/er Prins Jaarboek 1978. 43 Enklaar, p. 49.50 

3 Van der Zalm (2000), p. 75. 44 Royaards, p. 117. 

4 Interview door Margot van Schayk, 20 augustus 2000. 45 Royaards, p. 1 16. 

5 Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. 46 3 Officiële oprichtingsstukken, opgemaakt op 11 februari 
6 Interview door Ruud van Slooten in: Vara Radio & TV Gids, 1980 door notaris Broos te Amsterdam. 

20 december 1986. 47 Interview door Margot van Schayk, 6 juli 2000. 

7 Royaards, p. 101. 48 Interview door Mar9ot van Schayk, 3 mei 2000. 
8 Archief Werkteater, inventarisnummer 338. 4g Ruud Gortzak in: de Volkskrant, 11november1980. 

9 Cas Enklaar in een interview met José van Breukelen in: 50 Idem. 
Noordhollands Dagblad, 13 februari 1981. 51 Archief Werkteater, inventarisnummer 106. Brief d.d. 

10 Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 20 juni 1980. 
266 



52 Cas Enklaar in de documentaire Werkteater 1970-1985van EI NDE VAN EEN COLLECTIEF 
Niek Koppen. 1982-1984 

53 Enklaar, p. 8·9. 

54 Interview door Mar9otvan Schayk, 18 maart 1998. In Shi· 1 Van Maanen, p. 151-155. 
reens herinnering gebeurde dit tijdens een optreden in 2 Idem. 
Duitsland. 3 Citaten afkomstig uit een interview door Pieter Kottman 

55 Idem. in: NRC Handelsblad, 7 janurai 1983. 
56 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 106. Brief d.d. 4 Berichten van het Werkteater, november 1982. 

, 6 augustus 1981 . 5 Interview door Frits Abrahams in: Vrij Nederland, 23 juli 

57 Interview door Paul Hellmann in: NRC Handelsblad, 1983. 
17oktober 1981. 6 Pieter Kottman in: NRC Handelsblad, 13 mei 1983. 

58 André Rutten in: Trouw, 3 novemberi98i. 7 Interview door Frits Abrahams in: Vrij Nederland, 23 juli 

59 Ruud Gort2ak in: de Volkskrant, 16 mei 198i. 1983. 
60 Berichten van het Werkteater, maart 1980. 8 Archief Werkteater, inventarisnummer 333. 
61 Renate Klett in: DieZeit, 26 oktober 1984. 9 Interview door Margot van Schayk, 21 augustus 2000. 
62 Haarlems Dagblad, 15 augustus 1g81 . 10 Archief Werkteater, inventarisnummer 234. 

63 Idem. " Interview door Margot van Schayk, 20 augustus 2000. 

64 Interview door Mar9ot van Schayk, 7 september 2000. 12 Interview door Margot van Schayk, 18 maart 1998. 
65 Interview door Bibeb in: Vrij Nederland, 25 april 1987. 13 Ton Verbeeten in: De Nieuwe Krant, 10 decemberi982. 
66 Idem. 14 Interview door Margot van Schayk, 25 mei 2000. 

67 Jac Heijer in: NRC Handelsblad, 1 o februari 1982. 15 Archief Werkteater, inventarisnummer 234. 

68 Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. 16 Enklaar, p. 20 ·21. 
69 Interview door Mar9ot van Schayk, 29 september 2000. 17 Idem. 
70 Interview door Mar9ot van Schayk, 3 mei 2000. 18 Ko van Leeuwen in: Haarlems Dagblad, 21 februari 1983. 
71 Interview door Mar9ot van Schayk, 15 juni 2000. 1g Het Werkteater gebruikte de bewerking van het 

72 Interview door Margot van Schayk, 20 augustus 2000. Publiekstheater, gemaakt door Chiem van Houweninge en 

73 Interview door Mar9ot van Schayk, 13 september 2000. Ton Lutz. 

74 Interview door Mar9ot van Schayk, 3 mei 2000. 20 Moniek Merkx in: De Waarheid, 1maart1983. 
75 Peter van Bueren in : de Volkskrant. i 1 maart 1982. 21 Eddy Geerlings in: Algemeen Dagblad, 21februari1983; 
76 W. Wielek-Berg in: Trouw, 12 maart 1982. Ruud Gortzak in: de Volkskrant, 21 februari 1983. 
77 Charles Boost in: Haarlems Dagblad, 11maart1982. 22 Enklaar, p. 20. 
78 Brief van Olga Zuiderhoek aan Het Werkteater in: Enklaar, 23 Interview door Mar9ot van Schayk, 21augustus2000. 

p.11. 24 Enklaar, p. 25. 

79 Interview door Mar9ot van Schayk, 18 mei 2000. 25 Idem. 
80 Interview door Margot van Schayk, 26 september 2000. 26 Archief Werkteater, inventarisnummer 36. 
81 Interview door Pieter Kottman in: NRC Handelsblad, 7 ja· 27 Brief van Cas Enklaar, 15 mei 2000. 

nuari 1983. 28 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 36. 

82 Piet Ruivenkamp in: Haagsche Courant, i o juni 1982. 29 Interview door Margot van Schayk, 25 mei 2000. 
83 Interview door Margot van Schayk, 15 juni 2000. 30 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 136. 

84 Datum onbekend. 31 Interview door Margot van Schayk, 25 mei 2000. 

85 Enklaar, p. 29. 32 Archief Werkteater, inventarisnummer 334. 

86 Interview door Margot van Schayk, 18 mei 2000. 33 Idem. 
87 Enklaar, p. 29. 34 Idem. 
88 Interview door Margot van Schayk, 15 juni 2000. 35 De term 'gedramatiseerde documentaire gebruikte Het 

89 Enklaar, p. 32. Werkteater in een brief over het project aan het ministerie 

90 Enklaar, p. 9. van wvc, 3 oktober 1983. 
91 Archief Werkteater, inventarisnummer 103. 36 In die combinatie werden ook Amor en Schuldeisers 

gemaakt. 

37 Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 

267 
38 Interview door Frits Abrahams in: Vrij' Nederland, 23juli 

1983. 



39 Berichten van het Werkteater, september 1983. 8 Hans van den Bergh in: Het Parool, 1 2 f ebruari 1 g85. 

40 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 251. 9 Ruud Gortzak in: de Volkskrant, 11februari1g85. 

41 Interview door Margot van 5chayk, 18 maart 1gg8. 10 Jac Heijer in: NRC Handelsblad, 22 februari 1985. 

42 Per Justesen in: Het Parool, datum onbekend. " Dirkje Houtman in: Haagse Post, 23 februari 1 g85. 

43 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 151. 12 Interview door Joop Bromet in: De Tijd, 16 februari 1g85. 

44 Archief Werkteater, inventarisnummer 11 6. 13 Brief van Shireen Strooker, 7 februari 2001. 

45 Jan Ritsema was eerder ook de begeleider van Joop Admi- 14 Idem. 

raai bij het maken van zijn solo -voorstelling U bent mij'n 15 Hans van den Bergh in: Het Parool, 1 2 februari 1985. 

moeder. 16 Idem. 

46 Idem. 17 Jac Heijer in: NRC Handelsblad, 22 februari 1985. 

47 Hanny Alkema in : de Volkskrant, g april 1g84. 18 Notulen van de groepsvergadering op maandag 25 februa-

48 Peter liefhebber in : De Telegraaf, 12maart 1g84. ri i 985, Archief Werkteater, inventarisnummer 5. 

49 Jac Heijer in: NRC Handelsblad, 23 maart 1984. 1g Haagsche Courant, 14juni 1985. 

50 Interview door W i llem van Toorn in: Vrij Nederland, 20 Interview door Margot van Schayk, 6 juli 2000. 

1 o maart 1 g84. 21 Hein Janssen in: Haarlems Dagblad, 7 april 1985. 

51 Uitkrant, maart 1984, nr. 7. 22 Peter Snel in : Binnenhof. 1oapri l 1986. 

52 Idem. 23 Gerdie Sneller< in: Hervormd Nederland, 15 maart 1986. 

53 Interview door W i llem van Toorn in: Vrij Nederland, 24 Hans van den Bergh in: Het Parool, 27 fabruari 1g86. 

1 o maart 1 g84. 25 Van der Zalm (2000), p. 85. 

54 Int erview door Margot van Schayk, 6 juli 2000. 26 Interview door Margot van Schayk, 29 augustus 2000. 

55 Werkteater Archief, inventerisnummer 356. 27 Int erview door Margot van Schayk, 25 mei 2000. 

56 Werkteater Archief. inventarisnummer 356. 28 Archief Werkteater, inventarisnummer 69. 

57 Eddy Geerlings in: de Volkskrant, 12 juni 1984. 29 Interview door Eric van der Velden in: Utrechts Nieuws· 

58 ArchiefWerkteater, inventarisnummer 223. blad, 31januari 1g87. 

59 Interview door Ko van Leeuwen in: Haarlems Dagblad, 30 Schippers had korte t ijd daarvoor furore gemaakt in de 

14juni 1g84. toneelwereld met de voorstelling Going to the dogs. Hierin 

60 Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. traden zes herdershonden op in een realistisch decor; de 

61 Archief Werkteater, inventarisnummer 64. honden liepen wat, sliepen en aten af en toe wat en dat 

62 Interview door Margot van Schayk, 19 mei 2000. was alles waar het publiek de hele avond naar keek. Going 

63 Dirkje Houtman in: Toneel Theatraal, mei 1984. to the dogs was een hilarische maar ook controversiële ver· 
toning, het ontketende een discussie over wat de essentie 

van theater was en wat de minimale voorwaarden waren 

AFSCHEID DUURT HET LANCST voordat men überhaupt van theater kon spreken. De 

1984-1986 'hondacteurs' van Schippers waren behalve (nog steeds) 

erg grappig eigenlijk ook een klap in het gezicht van het 

1 Ogden 1984, p. 12. Nederlands toneel. 

2 Archief Werkteater, inventarisnummer 69. 31 Idem. 

3 Archief Werkteater, inventarisnummer 64. 32 Peter Liefhebber in: De Telegraaf, datum onbekend. 

4 Geraadpleegde recensies van: Ko van Leeuwen in: /Jmui· 33 Martin Schouten in: de Volkskrant, 21januari1 987. 

der Courant, 26 september 1 g84; Hanny Alkema in: de 34 Noordhollands Dagblad. 31januari1g87; Gooien 

Volkskrant, 28 september 1984; Hans Oranje in: Trouw, Eemlander, 22 janua ri 1987; Utrechts Nieuwsblad, 31 ja-

28 september i984; Maarten van Nispen in: Het Parool, nuari 1g87 

26 oktober 1984. 35 Berichten van Het Werl<teater, januari 1987. 

5 Enklaar. p. 47. 36 De Volkskrant, 12juni 1987. 

6 Geraadpleegde recensies van: Alma Post in: Haarlems Dag· 37 Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000 

blad, 7 maart 1985; Leontien Rosier in: Het Parool, 6 fe- 38 Interview door Jan Paul Bresser in: Elsevier~ 23juli 1988. 
bruari 1985; Oirkje Houtman in: Haagse Post, 16 maart 39 Officiële oprichtingsstukken, opgemaakt op 19 j uni 1990 

1985, interview met Jan Ritsema door Loek Zonneveld in: door notaris Schroeder te Amsterdam. 

Groene Amsterdammer. 21 augustus 1985. 

7 Interview door Hanneke Savenije in: De Tijd, 13 septem· 

ber 1g85. 
268 



269 

REFLECTIE 

1 H. Bobkova in : Forum Modernes Theater(Heft 1/92, Band 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 
35 
36 

37 
38 

39 
40 
41 

7), p. 86. 
H. Bobkova in: Forum Modernes Theater(Hett 1/92, Band 

7), p. 90. 
Jac Heijer in: Magazijn, maart 1976. 

Het Vrije Volk, datum onbekend. 

llRC Handelsblad, S februari 1975. 
NRC Handelsblad, 11 april 1977. 

Hansmaanen Tromp in: Haagse Post. 1 6 februari 1980. 

Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 
Interview door Margot van Schayk, 21 december 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 21 december 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 26 september 2000. 
Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000. 

Toneel Theatraal, mei 1974. 

H. Bobkova in: Forum Modernes Theater(Hett 1/92, 

Band 7), p. 89. 
Citaat uit 09den 1987, uit: NRC Handelsblad, 29 januari 

1988. 
Interview door Mar9ot van Schayk, 3 mei 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000. 

Interview door Jan Paul Bresser in: Elsevier, 23juli 1988. 

Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 

Interview door Mar9ot van Schayk, 3 mei 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 

Interview door Marjan Buijs in: de Volkskrant, 20 novem

beri987. 
KRO Studio, 25 mei 1985. 

De Volkskranc, 19juni 1987 
Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 7 september 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 18 mei 2000. 
Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000. 

Groene Amsterdammer, 20 juli 1988. 
Interview door Margot van Schayk, 3 mei 2000. 

Interview door Ischa Meijer in: Vrij Nederland, 11 febrauri 

1984. 
Interview door Jan Paul Bresser in: Elsevier, 23 juli 1988. 

Interview door M argot van Schayk, 29 september 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 6 juli 2000. 

Interview door Mar9ot van Schayk, 18 mei 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 14 september 2000. 
Interview door Mar9ot van Schayk, 15juni 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 26 september 2000. 

Interview door Margot van Schayk, 13 mei 2000. 



PERSOllEll· Ell 
GROEPEllREGISTER 

Vette getallen verwijzen naar illustraties 

Actors Studio i 5, 204 
Admiraal, Joop 50, 51, 75, 81, 88, 92, 97. 

113, 115,118-121, 123,127, 132, 137, 
139, 142, 14~1~154, 1 5~165,170-

173, 176, 177, 189, 196-199, 206, 21 2, 
213, 216, 230, 235, 238, 240, 245, 246, 
250-259; 68, 74, 84, 102, 114, 116-118, 
131, 134. 139. 140, 143. 144, 158, 165" 
171,172, 191,196,199, 200,208,245 

Admiraal, Kino zie Kino 
Admiraal, Piet 121, 123 
Adriaanse, Aram 163 
Agterberg, Toon 198, 199, 205, 21 o, 220, 

258-260; 199, 206, 218, 221 
Albee, Edward 134, 142, 253 
Algemeen Rotterdams Studententoneel 17 
Alkema, Hanny 147, 17B, 197 
Allende 82, 250 
Amsterdam, Toneelgroep 183, 216, 234, 

235, 244, 245 
Andersen, Hans Christian 259 
Andriessen, Louis 136 
Anouilh, Jean 207, 209, 211, 258 
Appel, De 29, i 36 
Artikelen & Projecten (Art & Pro) 182, 222, 

243 
Ayckbourn, Alan 218, 259 

Baal, Toneelgroep 29, 136, 222, 244 
Bakker, Marco 137 
Bank, Wilbert 14 
Barends, Edda 260 
Barre Land, 't 243 
Baruch, Tamar 258 
Basten Batenburg, Saskia van 260; 221 
Baumgart, mevrouw 162 
Bausch, Pina 217 
Bayes, Thijs 257, 258 
Beatrix, koningin 13, 68, 254 
Beerekamp, Hans 131 
Berberian, Cathy 44, 249 
Berg, René van den 254, 256 
Bergh, Hans van den 123, 126, 211, 218 
Berio, Lucia no 44, 45, 249 
Berkel, Michiel 186, 257, 259 
Bertina, B.J. 109, 131 

Bertsch, Yolande 19, 32-34, 36, 37, 40, 50, 
52, 53. 60, 61, 77, 78, 81, 88, 92, 106, 

107. 110.113, 115, 120, 156, 163, 166· 
168, 170, 177, 179, 180, 189, 192, 193, 
196-198, 206· 209, 213, 216, 220, 222, 
223, 226, 231, 232, 234, 239, 242, 243, 
248, 249, 251, 252, 255.260; 32, 81, 83, 
84, 93, 100, 122, 134, 167, 179, 196, 206, 
217,245 

Beugels, Pau l 17 
Bie, Wim de 99, 191 
Biegcl, Paul 256 
Birza, Evelien 260 
Blankers, Anne-Wil 240 
Blauwe Maandag Compagnie, De 183 
Blok, Peter 222, 260 
Blokdijk, Tom 1 8, 30, 35, 76; 36 
Blum, Eva 241 
Bluming, Jon 32 
Boer, Lodewijk de 136 
Bokma, Pierre 170, 255 
Bont, Ad de 234 
Boonzajer, Rob 186, 253, 254, 256, 258; 

165 
Boost, Charles 175 
Boreel, Ernst 166. 168, 255 
Borsato, Marco 1 Bo 

Bos, Judith van den 258 
Boswinkel 46 
Boudewijn, Berend 113, 114 
Bouwman, Ada 159, 170, 254, 255 
Bouwman, Mies i Bo 
Bowles, Jane 208, 258 
Braak, Krijn ter 189, 257 
Breuker Collectief, Willem 176 
Breuker, Willem 136 
Brinkman, Eelco 182 
Brix, Klaus 257, 259 
Bromet, Frans 252 
Bulder, Arend 258 
Bunnink, Nico 176, 255, 256 
Busonell i 258 
Buurma, Anne 206, 213, 214, 258 

Cage, John 180 
Campert, Remco 214, 215, 259 
Carlino, Lewis John 259 
Carrousel, Theatergroep 163, 244, 245 
Carver, Theatergroep 235,245 

270 



Carte Blanche, Stichting 1 gg 
Centrum, Toneelgroep 21, 51, 182, 183 
Chaikin, Joseph 226 
Chanowski, Thijs 108-110, 128-131 , 252 
Claus, Hugo 85 
Claus von Amsberg 13 
Cleaver, Martin 255, 258 
Colpa, Julia 32 
Colthof, Liesbeth 233 
Como Brothers 32, 48; 32 
Coward, Noel 85 
Crawford, Joan 1 84, 185, 256 
Croiset, Hans 14 

Curvers, Dorijn 163, 254-256; 165 

Daem,Geertrui 185, 189, 256; 186 
Dane, Ton 143, 173; 245 
Oecroux, Etienne 226 

Defresne, August 18 
Diel, Saskia 260 
Dis, Adriaan van 244 

Diskus 222 
Dongen, Hans van 254 
Doorn, Ben van 257 
Dragt, Tonke 260 
Dresselhuys, Mary 240 
Dröge, Gert-Jan 34 
Duo's, De 160, 163 
Duqeusnoy, Theodor 260 
Durf ort, Glenn 1 5g, 1 84, 198, 254, 256, 258 
Duyn, Syl van 260 

Ederveen, Arjan 147, 160, 163, 176, 235, 
253-256; 165 

Eekhout,Roelvan 6g,147,256; 165 
Eerhart, Bobby 254 
Elias. Norbert 214 
Ende Theaterproducties, Joop van den 240, 

246 
Engels, P.J. 57 
En klaar. Cas 20, 35. 37-39, 42, 43, 50, 52-

54, 58, 60-62, 67, 73, 74,76, 78,85,86. 
98, 103, 105, 106,, 13, 120, 137, 142-

147, 151, 153, 154, 157, 161, 163-165, 
1~17~17~179,180,183- 185, 187, 

189, 190, 194, 206, 208, 212, 213, 223, 
230,231,235,244,248-259;32,53,68, 
83, 84,102,103,122,131,134,135,139, 

140, 143, 144, 146, 158, 165, 179, 185, 
245 

271 

Erkel, Bram van 66, 250 

Faber. Peter 20, 21, 23, 24, 32, 36, 38, 44, 
47,50,52-55,62,67,72,75, 78,81, 86-
88, ga, 99, 101.105-1 oa. 110-113, 115, 
119, 120, 130, 132, 136, 165, 167, 170, 
176,177,189, 198,204,226,230,231, 
233, 237, 244, 246, 248-253, 255, 256, 
258;32,53,68,72,79,81,83,87,102, 
106,111,116,131,245 

Family, The 29 
Fassbinder, RainerWerner 179 
Faulkner, William 59, 249 
Felsenthal, Stefan 78 
Filz, Flip 222, 223, 260 
Fortuin, Jenny 257 
Foudraine, Jan 52, 59-61, 63, 64, 109, 249 
France, Sophia 258 
Fromm, Erich 53, 59, 64, 249 
Funcke, Robbie 141 

GaySweatshop, The 147 
Gebroeders Flint, Theaterg roep De 240, 

246 
Geerlings, Eddy 200 
Gendt, Dick van 259; 206 
Genet, Jean 52 
Ghelderode, Michel de 186 
Globe 136, 222 
GLTwee 29, 107 
Goeman Bor9esius, Moena 258 
Goldoni, Carlo 136 
Gooike 37 
Gortzak, Ruud 148, 210 
Greer, Germaine 73 
Grijn, Arjen van der 259 
Groené, Matthijs 258 
Groothof, Ankie 259 
Groothof, Frank 86, 98, 101, 11 o, 11 5, 11 6, 

120, 124-126, 130, 134, 137, 13g, 142, 
156, 158, 168-170, 177, 184, 186, 187, 
, 96-199, 206. 208, 213, 21 5. 241. 242, 
245, 251 -259; 102, , , 6" 125" 140" 150" 

158, 160, 186, 196, 208, 209, 245 
Groothof, Renê 156, 158, 162, 163, 165, 
168,17~177,18~187,1~190,19~ 

199,206,213,215,241,244,245,253. 
259; 162,165,177,186,245 

Groothof, Rob 215, 259 

Grotowski, Jeriy 15, 19, 33. 226 

Haagse Comedie 14, 17, 22 
Habets, Victorine 254 
Haenen, Paul 195, 246, 257 
Harkema, Frits 256 
Hauser, Rob 194 
Hauser Orkater i 62, 184, 199, 244 
Have, Jan en Jos ten 256 

Hayworth. Rita 184 
Head Affairs 259 
Hees, Egbert van 253 
Hees, Judith 11 o-" 2, 205-207, 213, 218-

220, 252, 258- 260; 111,206,218 
Hees. Lisa 207, 258 
Heesen, Mieke 258 
Heijden, Nicoline van der 223 
Heijer, Jac 56, 65, 74, 75, 81. 92, 1 72. 197, 

210,211,227 

Heller. Andreas 259 
Hensbergen, Mat van 1og, 110, 252 
Herdigein, Kenneth 184, 198, 199, 205, 

207,220, 256,258,25g,260;199,221, 
206,218 

Heres, Sabine 222, 223, 259, 260; 206, 222 
Herman, Ben 260 
Herzberg, Judith 260 
Heyting, Lien 16, 154, 178 
Hitler, Adolf 54 
Hoefnagels, P. 78, 81 
Hofmann, Gert 260 
Höhne, Paul 256 
Holla, Karina 242 
Holland, Daan 257 
Hollandia 182 
Holst, Neet 205, 213, 216, 258, 259; 206 
Honigman, Heddy 240, 246 
Hoogstra, Jaap 89 
Houten, Froukje van 258 

Houtman, Dirkje 210, 212 
Houweninge, Chiem van 254 
Hovingh, Karstine 258 
Hughers, Maria Juana 258 
Huis aan de Amstel 234 
Huizing, Harry 179 
Hulsker, meneer 51 

Huypers, Felix Jan 260 

lbsen, Henrik 136 



Jager, Peter de 258 
Jago-Bo 258, 259 
Jansen, Glip 256 
Janssen, Hein 217 
Janssen, Ruud 193, 243,257 
Jones, Leroi 1 60, 254 
Jong, Jasperina de 234 
Jonge, Freek de 1g1, 234, 260 
Jongewaard, Leen 147 
Joosten, Guy 222 
Juliana, koningin 48 

Justesen. Jytte 89 

Ka-theater 222 

Kampnagel, lnternationalen Kulturfabrik 

243 
Kann. Hadassah 259 
Kant, Arie 170, 255 
Kassies, Jan 14, 18-20, 22, 183, 186, 207, 

212,214,223 
Kassies, Sophie 207, 258 
Kat An9elino, Jaap Jan de 258; 199 
Katz, Ernst 16 
Kelly, Gene 184 
Kersten, Charles 69, 173, 191, 194, 256-

259; 165 
Kesteren, Loek van 256 
Kesting, Hans 246 

Kino(hond) 171, 173, 255 
Kleene, Guido 243 
Klerq, Koby de 257 
Klett, Renate 168 
Klompé, Marga 16, 17, 28, 29 
Koen, Mirjam 239 
Kok, Marja 20, 21, 24, 34, 37-39, 42, 43, 

52-54, 59-61, 63, 73, 76, 81, 86, 88, 89, 
91, 92, 101, 105, 106, 108-110, 113, 119, 
120, 136-138, 142, 149, 151, 156, 157, 
161, 163-166, 169, 170, 171, 173, 174, 
177-180, 189, 191-194, 200, 201, 205, 
212, 230,231,234,238,240,241,244, 
246, 248, 249, 251 -258; 79. 81, 83, 93. 
10~106,11~13~136,13~ 139,15L 

165, 179, 191, 245 
Königstein, Horst 257, 259 
Koning, Lydia 256 
Koning, Saskia 260 

Kooistra, Taco 256 
Kooten, Kees van 99, 19 1, 210 

Koper, Son 260 
Korthals Altes, Gerrit 14 
Kottman, Pieter 185, 186 
Kouwenaar, Gerrit 259 

Kraaykamp, Johnny 240 
Krone, Marc 216, 222, 223, 259, 260; 206, 

217,222 

Laing, Ronald 64, 109, 249 
Lambeau, Pim 260 
Lambrechts, Frits 253 
Lamers. Jan Joris 18-24, 36, 37, 39, 41 -43, 

50, 66, 167, 175, 182, 183, 236, 248; 37 
Lammers, Han 29 

Landré, Lou 23 
Lanting, John 180 
Lecoq, Jacques 226 
Leeuwen, Ko van 190 
Liefhebber, Peter 221 
Lindgren, Astrid 115, 252 
Linnebank, Cees 235 
Living Theatre, The 15 
Long, Robert 147 
Looye, Hans 223, 260 
Lothmanns, Ulli 260 
Lubbers, Ruud 182 
Lucieer, Rudolf 16 
Lunow, Peter 189, 255, 256 
Lutte, Tessa 260 

Lutz, Ton 254 

Maas, Hidde 18 
Maatschappij Discordia 182, 242 
Maerschalck, Ruurt de 184, 256 
Maeterlinck, Maurice 39, 248 
Mager, Ida 6g, 18g, 216, 257 
Mahler, Guastav 217 
Mama, La 15 
Man in 't Veld, Hans 23, 29, 30, 39, 41, 52, 

53, sa. 62, 73. 75, 00. 86, 07, 90, 110, 
111, 120, 122, 134, 137, 139, 142, 150, 
156, 160, 161, 165, 173, 175-178, 180, 
183, 187-189, 195, 198, 205, 206, 212-
217, 222, 243, 248-259; 32, 68, 81, 83, 
84. 87, 102, , , 1, , 16, , 17" , 22, 134, 143. 
165, 188, 199, 245 

Manhattan Project" The 162 

Manhoff, Bill 187, 188, 256 
Mascini, Peer 189, 257 

Matthijsen, Huub 256 
Meatball 257 
Meer. Jettyvan der 258 
Meijer, Ischa 195, 257 
Meinhof, Ulrike 207 
Menssink, Joke 193, 257 
Merkx. Moniek 190 
Metsers. Hugo 195 
Meulen, Bram van der 259 

Meulen, Evert van der 189, 257; 191 
Meyden, Henk van der 1 75 
Midland, Max 246 
Mitchel!, Adrian 45, 250 
Moer,Ankvander 151 
Mohr, Da ria 20. 22, 37-40, 43, 50, 52, 73, 

78, 86, 88, 106, , , 3, 120, 1 2,, 1 56, , 57. 
1~170,17~180,186, 1 89, 1 92,193, 

199,206,207,209,213, 216,217, 219, 
220, 222, 223, 237, 242, 248-260; 37. 68, 
83, 84, 100, 114, 134, 139, 152, 158, 165, 
199,200,206,208,209,245 

Mol, Pauline 233 
Monteverdi. Claudio 207, 241, 258 
M oraez, Numa 256 

Mountforde-Shone, Kenneth 259 
Mozart, Wolfgang Amadeus 241, 242 
Müller. Robbie 149, 254, 256; 169 
Musters, Marcel 243 

Nationale Toneel. Het 235, 240 
Nederlandse Comedie, de 14, 16, so 
Nederlof, Joan 258; 199 
Newquist, Roy 256 
Nicholson, Jack 109 
Nieuw Amsterdam, De 222 

Nieuw Rotterdams Toneel 17 
Nieuwe Komedie, De 147, 182 
Nijhoff, Loudi 230, 240 
Nijhoff, Martine 256-258 
Nispen, Maarten van 200 

Noordhoek Hegt, Saskia 162, 255 
Nooteboom, Cees 254 

Oeben, Louise 258 
Ogden, Dunbar H. 204, 233, 237 
O'Mamarée, Jeugdtheat ergroep 240 
Onafhankelijk Toneel, Het 50, 239 
Oosterhof, Geke 260 
Open Theatre 1 5, 226 

272 



Oster, Guus 16, 17, 85, 86 
Ouwerkerk, Robert 256 

Pannekoek,Jop 258 
Perceval, Luc 222 
Pcrspekt 29, 222 
Pervic, Muharem 128 

Pinter, Harold 55, 57, 134, 168, 249, 255 
Pinxteren, Bertie van 254 

Pip 5immons Theatre Group 15 
Podium 29 
Possehl, Trude 259 
Post, Alma 209 
Prencn, Paul 186, 193, 196-198, 206, 208, 

215, 242, 246, 253, 254, 256-259; 165, 
177, 196 

Prenen, Tobias 258, 259 
Prins, Annemarie 22 
Prins, Kees 137, 147, 160, 163, 176, 189, 

235, 253-256; 158, 165, 177 
Proloog 104, 107, 146, 147, 182 
Publiekstheater, Het 29, 136, 182, 183, 208 
Purcell. Henry 196 

Rademakers. Fons 85 
Ravesteyn, Leopold 33 
Reede, Anita van 216, 257 
Reehuis. Jéröme 18 
Regt, Lex de 48, 4g, 83, 250 
Reitsma, Carla 176, 206, 209, 213.216, 220, 

222,256,258, 259,260;206,217 
Residentie Orkest 44, 249 
Reve, G.K. van 't 255 
Ricnks, Bo 259 
Rijnders. Gerardjan 183, 188, 256 
Ritsema, Jan 196, 198, 208, 213, 255, 257. 

259 
RO Theater 136, 242 
Roomsoezen, De 1 38, 253, 256 
Roux, Lieneke Ie 205, 218, 220, 258·260; 

199. 206, 218, 221 

Royaards, Rcnse 24, 32, 37, 38, 40-42, 43, 
51-55, 60, 67, 70, 72, 78, 79, 97, 98, 101, 
113, 115, 118·120, 130, 141, 147, 148, 
161, 162, 168, 170, 175.179, 184, 191, 
200,201,212,238,241,242. 248-258; 
32, 68, 72, 83, 84, 102,, 14, 116,, 17, 

140,160, 162,165, 179,245 
Ruiter, Josée 95 

273 

Rutten, André 166 
Ruys, Ton 256 

San Francisco Mime Troupe 236 
Sater 29, 1 04, 182 
Schat, Peter 45, 250 
Schiller, Friedrich von 1 36 
Schippers, Wim T. 220, 22i, 260 
Schnitzler, Arthur 240 
Schouten, Martin 221 

Schreiber. Peter 255 
Se9al, George 187 
Selle, Truus te 222, 260 

Seriese, Astrid 184, 256 
Sevenhuysen, Nico 260 
Shaffy, Ramses 1 37 
Shakespeare, William 16, 51, 120, 136, 

209, 249 
Slis-Stroom. notaris 27 
Sluis, Rosemarijn van der 250 
Smeenk, Li esbeth 258 
Smits, Els Ingeborg 244, 257 
Snel, Peter 21 7 
Spoor, Wil 22 
Sprenger, Rien 33, 50 
Squat Theatre 128 
Stanislawski, Konstantin 15, 204 
Steenstra, Bas 257 
Stelli ng, Jos 245 
Strauss. Johan 172 
Streisand, Barbra 187 
5trijards, Frans 182, 222 
Strindberg, August 193, 257, 258 
Strooker, Cumee 257 
Strooker. Devika 130, 184, 254. 256 
Strooker, Shireen 20, 21, 23, 24, 37. 38, 40· 

42, 48, 52, 54-56, 61, 62, 75. 78, 81, 82, 
88, 89, 95, 98, 100, 101, 1OS·108, 11 o, 
111, 115, 11 9, 121 , 1 22, 130, 136, 137. 

143, 152-155, 157, 159, 161, 165, 166, 
169, 171, 173, 176, 184, 187-189, 191, 
195, 199, 200, 202, 204-207, 209.214, 
216,218,220, 221,222,231,235,238. 
240, 241, 243, 244, 248-260; 82-84, 100, 
106, 111, 122, 123, 134~137, 139, 152, 

158, 165,188,199,206,218,245 
Strooker, Stichting 240 
Struick, Thijs 259, 260 
Studio 51 

Supertamp 147 

Tabachnik, M. 249 
Tax, Yan 256 
Temple, 5hirley 75 
Teneeter, jeugtheatergroep (Theater 

Teneeter, TeJaterTeNeeter) 233, 242 
Termaat, Ron 257 
Terzijde 22 

Thé, Monika 257, 259 
Theater, Toneelg roep 14, 2og, 222, 235, 

244 
Theaterunie, De 182, 243 
Thijs, Ger 259 
Thomas, Boris 228 

Thoolen, Gerard 22. 37, 39, 72, 75, 92, 98, 
11 0, 11 5, 116, 119, 120, 122, 137, 140 , 

142, 143, 146, 151, 162, 165, 167, 201, 
237, 246, 248, 250-254, 256; 32, 72, 82, 
83,102,116,122,134,139,141,144,245 

Tijd, De 183 
Tim 180 
Timmer, Charles B. 190, 257 
Timmerman, Ronald 256 
Timmers, Gerrit 239 
Tjiou, Sam 25g 
Toetssteen, Theatergroep 234 
Toorn, Willem van 196 
Touw, Pleuni 195 
Traïdia, Hakim 245 
Trust, De 183 
Tsjechov, Anton 134, 136, 151 ·154, 1 68, 

1 84, 189, 190, 254, 257 
Tweebeeke, Reinier 259 

Uden. Bambi 254 
Ulsen, Henk van 232 

Vaassen, Fred 260 
Valk, Sonja van der 260 
Veldhuizen, Matin van 244 
Veltkamp, Henk 69, 136, 256, 257, 260; 

206 
Verbeeck, Herman 260 
Verbogt, Thomas 147 
Verdi, Giuseppe 1 70, 256 
Verhoeff, Pieter 151 
Verhoevon, Paul 1 50 
Vermeulen, Bram 162, 199, 207, 234, 258-

260; 199 



Vije, Han 216, 21 g, 220 
Vinck, Herman 23, 33·35. 37, 38, 52-55. 58, 

60, 86·88, 102, 107, 113, 118-t 20, 140, 

156, 161, 166, 170, 177, 185, 187, 18g. 
1g1 , 200, 206. 207, 213, 214, 216, 217, 
21g, 220, 222, 223,238, 241,248-260; 

32,68, 87, 114,118,131,134,139,158, 
165, 177, 186. 206, 217, 222 

Vinck, Martijn 131 
Vink. Niek 223 
Vogel, Ellen 16, 8S 

Volkstoneel, Amsterdamse 182 
Vondel, Joost van den 42, 248 

Voskuil, J.J. 240 

Voss, Dagmar 254, 257 
Vrije Val, Stichting 215, 241, 242, 24s 

Vromans, Leo 151 

Wahr, Edward B. 199, 258, 2s9; 199 

Wal, Onno van der 1g1, 194, 256-258 
Wansink, Maarten 189, 205, 207, 210, 213, 

218,220,221,256,258,259,260;206, 
211,218,221 

Ward, Myra 22g 
Warmerdam, Alex van 244 
Wederzijds, Theatergroep 234 
Weele, Ineke van der 260 
Weisz. Frans 169, 175, 18g, 256»58; 169 

Westendorp, Roelie 260 

Willems, Jozef 223, 260 
Williams, Tenessee 246 

Willink, Mathilde 184 
Windig, Ad 144 

Wit, Nico de 6g 

Wolf, lochen 254 
Wolffers, Ivan 252; 122, 135 

Wolkers, Jan 176 
Woude, Maria van der 6g, g1, 119, 173, 

251, 256-25g; 165 

Woudenberg, Helmert 20, 21, 35.38, 51-

S5, S9, 62, 72, 74, 75. 7g, 80, go, 91, 101-
103, 105, 106, 110, 115, 119, 124, 132, 

138,1u,1s4-156,1~163,165-16~ 

170, 174, 177, 201, 231, 235, 237, 240, 
241,244,246,248·2S6;36,45,74,81, 

84,90,102,103,106,125,134,139,148-

150,245 

Wouthuysen, Daan 256 

Zaak, De 243 
Zangeres zonder Naam 228 

Zeist, Kees van 260 

Zeper, Fran Waller 246 

Zonneveld, Loek 92, 146, 231, 240 
Zuidelijk Toneel 245, 246 
Zuiderhoek, Olga 98-too, 110, 119, 130, 

13~1~162,164, 16~ 168,1 70,175· 

177, 18g, 1g7,232,237,243,244,246, 

251, 252-is7; 100, 103, 122, 123, 149, 

160, 167, 245 
Zuylen, Erik van 14g, 254 

Zwarte Kunst, Stichting 244 

274 



TITELREGISTER 

275 

Vette getallen verv1ijzen naar illustraties 

1 o jaar Werkteater 179 

Aangepast - onaangepast 43, 248 

Abel 244 
Abendrot 25>, 254 

Adio 167, 196-198, 208, 212, 213, 216, 231, 

257,259; 196 
Aladdin 11 o, 252 
Alcohol en Drugs 11 o, 252 

Alex 99, 100, 103, 251; 100 

Alkestis 240 
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen 246 

Allez Hop 44-46, 249, 250; 45 
Als de dood 121 -123, 126, 127, 134, 148, 

173,228,229,252-254; 122,123 
Als mijn moeder het koud heeft moet ik een 

vest aan 234 
Altijd wat 221, 260; 221 

Amnesty International 176, 256 

Amor 193, 194, 256 
An 223 

Andorra 242 
Angola Act 72, 250; 72 
Anti-kernbewapeningsdemonstratie i 70, 

255 
Arnhemse Courant 147 
Astimesgoby 147 
AufderKippe 241 

Avondmetfoan, Een 184, 185, 194, 256, 
259; 185 

Avondrood 86, 88, 90·92. 94, 95, 107, 120, 

127,173, 204,224,228,229,231,237, 
251,252, 254;90,93 

Avondstuk IJ 177-180, 193, 197, 256; 179 
Avonduren van Beethoven, De 51. 249 

Baby's en de geboorte van Christus 36, 248 

Baby's met de tamboerijnen 248 
Baby's vermoorden hun oppas 36, 248 

Baby's vermoorden Sint en Piet 36, 248 

Ballast 184 
Begeren onder de olmen, Het 246 

Beloftes 222, 260; 222 

Bende 86, 98, 251 
Berichten van Het Werkteater go, 104, 198, 

221 

Besuch bei Joan 259 

Bijna was ik goed 234 
Bingo! 246 

Bittere kruid, Het 246 

Blauw-Blauw 85. 86 
Blauw uur 245 

Blijspel?, Een 188, 195, 256; 188 

Blik op de dovenwereld, Een 192-194, 257 
Blindgangers 260 

Bocht en bumpers 244, 246 
Bosch en Lucht 1 54, 156-159, 161, 162, 168, 

173,215, 224, 254,255;158,165 

Boksring, De 37, 248 
Bouwcentrum Rotterdam 176, 256 

Bremer stadsmuzikanten, De 48 
Brieven en foto's: Het Werkteater 1980-1985 

244 . 

Brillen en beugels 86, 96, 251; 87 
Broertjes 187, 199, 215, 216, 258 

Camping 1 30. 131, 142, 252; 129, 131 
Carlos' dochter 233 

Carlos ende uilespigel 241 

Casenfoop 137, 142, 143,150,253 
Casanova 172 

Charlotte 1 69 
Chesterfield Skecthes 244 

Chien Bizarre 242 

Chili Act 82, 250; 82 

Chinese Li 53, 249 
Cid, De 246 

Circus Boem 96, 251 

Ciske de Rat 246 
Club Coco 245 

Communicatieproject 249 
Conversations withfoan Crawford 256 

Dag dat mijn broer niet thuiskwam, De 234 

Dagblad van het Oosten 85 

Dekolonisatie-act 37, 248 
Dierenproject 52, 54, 249 

Dikke vingers 194, 195, 257 

Dikke vrienden 97, 113, 252; 114 
Dodendans 193, 1 94, 257 

Dokter Tom 170, 255 
Domme Hans 48 

Don Giovanni 241 

Doodgewoon 115,252 
Door dik en dun 260 



Drama in Mexico 242 

Dromenproject 38, 42, 51, 248 

Du bist meine Mutter 216, 257, 259 
Duidelijkzo?! 147 

Dutchman 1 59, 160, 254 

Eenzaamheid 44, 248 

Eeuwgenoten 242. 243 
Elsevier 213, 223 
Emily, of het geheim van Huis ten Bosch 234 

En/of 260 

Epifanie 21 5, 259 
Etiketten plakken 147, 148, 156, 253; 148 

Fabeltjeskrant 1 os 
Feest voor Nico 96·99. 115, 117. 118, 138, 

154. 156,251.252;97 
Female Eunuch, The 73 

Festin d 'Esope 193. 217 
F{!te pour Nico, La 98. 252 

Finale, De 68, 249; 83, 84 

Freules, De 245 

Gabbers 138, 253 

Ganzenborden 51,55,57,61,249 
Gebaar, Een 191, 257 

Gebarenwinkel, De 217 

Gebroeders Leeuwenhart. De 115, 252 
Gebroed 186, 187, 194, 215, 216, 257, 258; 

186 

Geduld A.U.B. 257 
Gemengde gevoelens 223 
Generale: repetitie voor een revolutie, De 

242 

Gevestigden en de buitenstaanders, De 214 

Gewoon weg 1 56, 1 57, 229, 254 
Goed hoofd, Een 244 

Goedemorgen meneer! 99, 101. 103, 104, 
127, 251; 102 

Gospel 98 
Graafschapbode 1 51 

Greet Gerritsen 86, 251 

Groene Amsterdammer, De 92 

Haagsche Courant 178 
Haagse Post 210 

Haarlems Dagblad 48, 56, 65, 74, 175, 209, 

217 
Hair 98 

Hallo medemens! 97, 115-118, 138, 141, 

143. 154, 169,224,228, 252,253; 116, 

117 
Heaven 's Doors 223 

Hedda Gabler 244, 245 

Heimat los 241 
Hersenschimmen 240, 246 

Hertekamp 240 
Homoseksualiteit en esthetiek 217 

Hoog tijd 240 
Housekeeper, The 168 

Huisartsen nascholingscursus 189, 256 

Huisbewaarder, De 1 34, 165, 1 68, 255 

ldomeneo 242 
/figeneia koningskind 233 

IJssalon, De 246 

IJzeren weg, De 185, 186, 217, 256; 186 
Improvisatieavonden van Marja en Olga 255 

Improvisatieavonden van Peter, Helmen en 
Olga 255 

Improvisaties Frank en René 253 
lncoronazione di Poppea, L' 208 

Is maar een meisje, 't 72-78, 81, 228, 229, 

250;74 

Ja, ja de liefde 246 
Jantjes, De 246 

Jcmoetermeeleven 121, 124, 126, 127, 

134,148, 165,228,229,252-254; 125 

Johnny I hardly knew you 246 
Jonge Balie Faillissementscongres 189, 256 

Joop Admiraal speelt Phêdre 245 

Joyce en Waldo 66, 250 

Juana 242 
Jungle-act 36, 248 

Jungle Drums 208, 258 
Jurk, De 244 

Kabinet van dr. Menotti, Het 103, 251; 103 

Kantoor, Het 98 

Kapitein en de kannibaal, De 245 
Kattengat 10 223, 244 

Keetje Tippel 1 32 
Kind en Leefmilieu 66, 250 

Kindertheater Haarlem 249 

King Kong 243 
Klaagliederen 245 

Kleine Nemo en de haremdames 248 

Kleine Nemoin Dromenland 37, 248; 37 

Kleine projecten 51, 52, 54. 59. 86, 249, 251 

Kleren 163, 255 
Kliekjesdag 260 

KLM Ondernemingsraad 77, 250 
Kloss im Hals 241 

Kniel met je goeie been 243 

Koekoeksnesr. Het 246 
Koning en de nar, De 186 
Kroning van Poppea, De 207-209, 212, 213, 

215-217,258;208,209 

Laois 216, 217, 242, 259; 217 

Leichner no. 5 199. 200, 258 

Lelijkejongeeendje, Het 215, 259 
Leve de koningin! 162, 254; 162 

Leven, Het 199 

Lucifer 4 i-43, 248 
Luisje en het vlootje, Het 48 

Maarten en Nicolien 240, 241, 244 

Maken van het jaarverslag 249 

Mama is boos 246 
Man· vrouwproject 251 
Mar en Sien Show, De (Mar en Sien op Katten

gat 10) 136, 137, 143, 150, 162, 163, 240, 

253;136,137 
Maria e Laura 137, 254 

MaryandSyl 137, 253 
Massacre at Paris, The 246 

Max Havelaar 132 
Meeuw, De 154, 184, 189, 190, 194, 195, 

257; 191 

Meiden, De 52, 54, 240, 249 
Met Maren Sien naar 2010 240, 241 

Mevrouw, is u van de hemel? 240 

Mijn vader woont in Rio 246 

Milarepa 244 
Miraculeuze come-back van Mea L. Loman. De 

244 
Mirad, een jongen uit Bosnië 234 
Miranda -Apologie van de Larij·ns-Amerikaan· 

se vrijheidsstrijdsstrijder Francisco de 
Miranda (1750-1816) 242 

Misdaad 72, 79·82, 91, 99. 1o1, 11 o, 156, 

157,209, 228-230,250,251;79,81 
Moeder van Nicolien, De 240 

Monsters 97, 113, 252 
München Spielstrasse 67, 68, 84, 249, 250; 

68 



Mywayoflife 256 

Nagelaten werk 223 

Neutronenbom Act, De 141, 253 
Never/and 244 

Niet thuis 110-112, 120, 206, 229, 252; 111 

Niettegenstaande 166-168, 197, 231, 255; 
167 

Nieuw Dennenda/ 98, 251 
Nieuwmarkt 251 

NieuvtSblad van het Noorden 179 

Noorderlingen, De 244 

NRC Handelsblad 46, 56, 107, 131, 178, 
185, 186, 229 

Oeroeg 246 

Oidipous Royal Baby 242 

Oleanna 246 
Onbewaakte overgang 244 

Ondine 240 
One flewover the cuckoo's nest 109 

Oneofthem 147, 255 

OomWanja 134, 151-154, 162, 163, 165, 
1 68, 190, 254; 152 

Op goede gronden 260 

Opa en Beppie op avontuur 260 

Opname 128, 131, 148-150, 165, 254; 149, 
150 

Oslo 250 
Ouder 260 

Over de grens 246 

Owlandthepussycat, The 187, 188, 256 

Panorama 21 3 
Parabel van de sportman, De 68 

Paradiso Acts 34, 36, 46, 248; 36, 37 

Parool. Het 45, 200 
Paters in Congo 243 

Patiëntencongres Nederlandse Hartstichting 
258 

Pel/eas en Mé/isande 39, 42, 248 

Performance Dynamic·s and the Amsterdam 
Werkteater 204 

Plantage, De 223 
Polirika 128 

Polyneikes: een monoloog 242 

Portret van Dorian Gray, Het 244 
Prettig geregeld! 246 

Prinses van Chichen Jtza, De 242 

277 

Prinzessin in der Schublade, Die 241 

Psychiatrische Observatie Kliniek 1 O i, 251 

Psychologisch Pedagogisch Instituut 168, 

255 
Puzzels 241 

Regels van het huis, De 170, 255 
Reis van U naar A, De 217 

Relapsus 244 

Richard 111 51, 249 

Ristorante Guatelli 177, 178, 180, 216, 254; 

177 
Ritueel, Het 78 

Rode Stip 57, 249 
Romeo en Jeanette 207, 209, 211, 212, 216. 

258,259;211 
Rooie Sien 132 

• 
SAAM zie Steun Aan Argentijnse Moeders 
Sancruary 249 

Scared to death 128, 253, 254 
SchagerCouranr 151 

Schatjes 246 
Schlag auf Sch/ag 241 

Schuldeisers I en// 193, 194, 258 
Schuldig geboren 242 

Screbrenica! 234 

Sehnsuchr der Veronika Voss, Die i 79 
Sesamstraat 242 

Shirley Va/entine 240 
Sin ging in the rain 170, 256 

Smaak van water, De 246 

Soldaat van Oranje 246 
Somberman's Actie 214, 259 

Spetters 1 50 
Spielstrasse zie München Spie/strasse 
Stadsvernieuwing Haarlem 57 

Steun Aan Argentijnse Moeders 184, 255, 
256 

StichringB/ijfvanm'nlijf 207, 258 

Stoel - tafel 52, 54, 249 
Storm, De 16 
Straattheater Bonn 251 

Tafels 54, 249 
Taroract 54 

Teaterwerk sinds 1970 178 

Teatraal 14 
Teken van her beest, Het 143, 151 

Teleac/Open Schooltijd 258 

Telegraaf, De 175, 176 

Tempte Drake 59, 249 
Terugkeer naar her morgenland 61 

Theevisite, De 37. 248 
Thuiskomst van Odysseus, De 241 

Tjapa 217 

To You 45, 46, 250; 36, 45 

Toestanden 51, 58, 59, 62-66, 73, 78, 91, 
107-110.121, 128, 130, 224, 228-231, 

249,250,252 
Toneel, Het 14, 18 

Toneel Theatraal 232 

Torenbouwer. De 244 
Toverfluit, De 241 
Tramlijn begeerte 244 

Trap, De 53, 54, 249; 53 
Traviata, La 170, 256 
Troje 242 

Trouw 166 

Tubantia 1 26 

Tuinen van Dorr, De 177, 256 
Tussenhemelenaarde 97, 199, 200, 238, 

258; 199, 200 
Tussen regel en uitvoering 260 

T111aalf baby"s met tamboerijnen 36 

Twee heren op kantoor 113, 252 

TwoSerious ladies 258 

Ubentmijnmoeder 170-i72, 208, 216, 224, 

255,257,259; 171,172 
Ulrike 207, 258 

Uur in de wind, Een 244 

Van de koele meren des doods 246 

Verbouwing, De 244, 245 
Verder 207, 259 
Verderfengel, De 206 

Vereniging van Hogere Politie Ambtenaren 
198, 258 

Verhaal van Greet Gerritsen" Het 86, 251 

Verjaardagsfeest, Het 51, 55-57, 231, 249 
Verkiezingsaet 77, 168, 250, 255 
Verre vrienden 218, 259; 218 

Verruilde waaiers, De 246 
Vertraagd afscheid 246 

Verweer en verweer 254 
Vie en rose, la 14 7 
Vietnam 49, 58, 249, 250 

/ 

-' • 



Virginia Woolf 253 

Vliegende Hollander. De 245, 246 

Vlinderact, De 52, 54, 249; 54 
Volkskrant, De 109, 131, 148, 157, 166, 178, 

197, 200, 210, 221 

VorsichtGrenze! 241 

Vortex, De 240 
Vreemde liefde, Een 246 

Vrij Nederland 196 
Vrije Volk. Het 1 os 
Vuur~ water, lucht en aarde: een handleiding 

voor acteren 244 

Waarheid, De 1 go 

Waarheidsproject 38, 39, si. 54, 61, 248 
Waldeslust i 68, 255 

Welterusten 132, 159, 253; 160 

Who'safraidofVirginia Woolf 134, 142, 150 

Wie der Tod 127, 253 
Wiedoetdekoningin 215, 259 

Wie doet Somberman 215, 259 

Wie is van hout ... 52, 60, 63 
Winterreis 208 

Woef 260 

Wolkbreuk 176 
Wonderen 132, 177, 256 
Workshop Volkshogeschool Bergen 249, 250 

You've got to live with it 128, 253, 254 

Zeit, Die 168 

Zoals de amoebe naar het licht staart 243 

Zoals het is 193, 194, 257 
Zoetedrankjes, bittere pil/en 223 

Zomer op straat 66, 67, 249, 250 
Zondagsjongen, De 246 

Zus of zo 137, 142-144, 146, 147, 150, 162, 

164, 165,228,253,255;143,144, 146 
Zwaan kleef aan 84 

Zwarteschapen 147 

Zwerfsters 240 

Zwoelezomeravond, Een 97, 138, 140, 141, 

156, 169, 170, 174, 175, 177,229,253, 

255; 139-141, 169 

278 



AurEuR Margot van Schayk 

EINCREOACTEUR Rob van der Zalm 

VoRMGEVtNc Nel Punt 

P1toouc:T1r Oivera Stavenuiter 

E1NOCORRECT1E Henk Pel 

Mcocw ER1e1Nc Roel Bogaards 

Monica Broeken 

Myrna Hoed 
Xandra Knebel 

CoveRroTo Catrien Ariëns 

DRUKKER Flevodruk Harderwijk 

urrc<vER Theater Inst ituut Nederland 

Co·UITC<VER A.J.G. Strengholt 's Boeken 

ISBN gO 5860 081 5 

Deze uitgave kwam mede tot stand 

dankzij een subsidie van het Fonds 

Bijzondere Journalistieke Projecten 

en een bijdrage van de Auteurs

vereniging Het Werktcater. 

© 2001 Theater Instituut Nederland 

Niets uit deze uitgave mag op welke 

wijze dan ook worden vermenig

vuldigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van 

Theater Instituut Nederland, 
Herengracht 1 68, 

1o1 6 BP Amsterdam, 

tel. 020- 55 13 300, 

fax 020-55 1 3 303, 
e-mai l info@tin.nl 

De uitgever heeft getracht alle recht· 

hebbenden te achterhalen. Diegenen 
die menen alsnog aanspraak te kun 

nen doen gelden, worden verzocht 

contact op te nemen met de uitgever. 

Theater Instituut Nederland wordt 
gesubsidieerd door het ministerie 

van OCenW. 






	INHOUD
	voorwoord
	keerpunt 1970
	in het laboratorium 1970-1972
	groei en bloei 1972-1977
	nieuwe bronnen 1977-1982
	einde van een collectief 1982-1984
	afscheid duurt het langst 1984-1986
	reflectie
	chronologisch productieoverzicht
	personen- en groepenregister
	titelregister
	colofon

