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VOORWOORD 
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van Stichting de Theatertroep, met daarin een beschrijving van 

het afgelopen jaar, waarin verschillende grote en kleinere projecten en eenmalige voorstellingen 
verwezenlijkt zijn. Het stuk Opgediept, dat wij samen met Judith Herzberg geschreven hebben, is 
door heel Nederland te zien geweest, evenals een geheel nieuw Vaudeville-programma met een 
andere insteek. En zoals ieder jaar stonden we weer in bomvolle tenten op theaterfestival De 
Parade. 

In dit document valt ten eerste een overzicht te lezen van de huisvesting, het bestuur en de 
externe contacten van de Theatertroep. Na deze informatie volgt een beschrijving en duiding van de 
belangrijkste ontwikkelingen die het collectief in 2019 heeft doorgemaakt en een samenvatting van 
de activiteiten. Het laatste onderdeel van het jaarverslag bestaat uit een overzicht van de 
opvoeringen, de bijbehorende publiekscijfers en recensies. Als laatste is de jaarrekening 
toegevoegd.

HUISVESTING 
In 2019 was de Theatertroep huisgezelschap van Frascati te Amsterdam en ging daar met haar 

voorstellingen in première. De groep repeteerde voornamelijk in Theatercafé de Richel. Dit café is in 
2014 opgericht door drie leden van de Theatertroep en staat overdag ter beschikking van het 
gezelschap. Het café is gevestigd op Nes 71 te Amsterdam (de voormalige Engelenbak). Vanaf 
2016 heeft Timo Huijzendveld via de Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam 
(CAWA) een woonhuis met atelier toegewezen gekregen. De Theatertroep is huurder van het atelier 
en kan daar repeteren en bouwen aan haar decors. Tot slot huurt de groep een opslag in Aalsmeer 
voor decor.

BESTUUR EN LEDEN VAN HET COLLECTIEF 
Vanaf 2013 is De Theatertroep een stichting. Sinds 2016 bestaat het bestuur uit: Chris 

Keulemans (voorzitter), Martijn de Rijk (secretaris), Wouter Goedheer (penningmeester) en Hagar 
Heijmans (algemeen lid, ondersteuning penningmeester).

De samenstelling van de Theatertroep is in 2019 veranderd. Na jarenlange samenwerking heeft 
Jordi Möllering besloten om niet langer vast lid van het gezelschap te zijn, met name omdat hij 
andere vormen en samenwerkingen wil onderzoeken. Hij blijft betrokken als gastspeler en zal af en 
toe nog mee spelen zoals bij de Vaudeville-marathon, in het najaar van 2020. Inmiddels wordt de 
Theatertroep gevormd door: Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten 
Have,Timo Huijzendveld, Nicoline Raatgever, Jochum Veenstra en Roos Visser. 

foto op Paradeterrein- Erik van t Hof 
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EXTERNE CONTACTEN 
De voornaamste samenwerkingspartners 

in 2019 waren Frascati, Café de Richel, Via 
Rudolphi en Theaterfestival de Parade. 
Daarnaast was er contact met verscheidene 
andere organisaties en personen. Hieronder 
een overzicht:

THEATERS EN PODIA: 
AMSTERDAM EN NOORD-HOLLAND: 

Frascati - Amsterdam
De Balie - Amsterdam
Theaterfestival de Parade - Amsterdam
Park Hoorn - Hoorn
Schouwburg Amstelveen - Amstelveen 
Toneelschuur - Haarlem
Theater de Vest - Alkmaar
Theater de Verbeelding - Purmerend

ZUID-HOLLAND 
Rotterdamse Schouwburg - Rotterdam 
Walhalla - Rotterdam
Ins Blau - Leiden
Theater aan het Spui - Den Haag 
Kunstmin Dordrecht --- Nieuw

UTRECHT 
Theater Kikker - Utrecht 
De Lieve Vrouw - Amersfoort 
Flevoland

GRONINGEN 
Oosterpoort - Groningen 

FRIESLAND 
Theater de Lawei - Drachten
De Harmonie - Leeuwarden

NOORD BRABANT 
Verkadefabriek - den Bosch 
Chassé - Breda 
Theaters Tilburg - Tilburg

OVERIJSSEL 
Theater Bouwkunde - Deventer 

GELDERLAND 
Lux - Nijmegen
Theater aan de Rijn - Arnhem

BELGIË 
Monty Kultuurfaktorij - Antwerpen, BE

tekening poster Opgediept - Roos Visser 
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GEZELSCHAPPEN  
‘t Barre Land
Maatschappij Discordia 
De Dansers
Il Brigata
KAK 

BANDS 
Harmonie de Oude Post

OVERIG 
Via Rudolphi
Theater na de Dam
Theatercafé de Richel
Radio de Richel
Toneelschool Artez Arnhem
Schrijversopleiding HKU
D-vine

PERSONEN 
Judith Herzberg
Jaïr Stranders
Jan Joris Lamers
Bartel Jespers
Justin van der Veen 
Willem Voogd
Luuk Ritmeester
Czeslaw de Wijs
Annette Kouwenhoven
Ianthe Mosselman
Constant Meijers
Floortje Bakkeren

PUBLICITEITSMEDEWERKER 
Nicole Kienhuis 

Nadat Nicole Kienhuis al een tijd de rol van publiciteitsmedewerker/marketeer op zich nam, 
hebben we haar gevraagd, met het oog op het schrijven van het nieuwe kunstenplan, of ze de 
zakelijke leiding ook zou willen doen. Tijdens het repeteren of spelen aan zo’n grote aanvraag 
schrijven kost erg veel tijd, aandacht, denkwerk. Kienhuis hield voor ons belangrijke data, 
correspondentie en de richtlijnen van de fondsen in het oog. 

tekening poster Vaudeville IV - Roos Visser 
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ACTIVITEITEN 

OPGEDIEPT  
Als vierde deel van haar trilogie Leedvermaak, 

Rijgdraad, Simon, waarin het leven van een Joodse 
familie na de Tweede Wereldoorlog centraal staat, 
schreef Judith Herzberg samen met de Theatertroep 
de tekst Opgediept. Het werd een ingetogen dialoog, 
tussen twee radeloze jonge ouders die net afscheid 
hebben moeten nemen van hun enigskind en op het 
punt staan huis en haard te verlaten - hetzij om naar 
een kamp af te reizen, hetzij om zelf onder te duiken, 
een keuze die nog gemaakt moet worden. 
Aanvankelijk was het plan dat Opgediept een avondvullende voorstelling zou worden, met rollen 
voor al onze spelers, en zo is het dan ook aangekondigd. Maar de tekst bleek voor een collectief 
van acht acteurs niet geschikt. We besloten de avond weliswaar door te laten gaan onder de titel 
Opgediept, maar er materiaal bij te zoeken dat inhoudelijk een mooie aanvulling zou zijn, om zo een 
complete theateravond te kunnen bieden waarin wij als gezelschap in onze kracht stonden en de 
nieuwe tekst van Judith tot haar recht zou komen. Zo kwamen wij op Mephisto van Klaus Mann, 
bewerkt door Ariane Mnouchkine voor toneel. Dit stuk vertelt het verhaal van een toneelgezelschap 
dat zich moet handhaven in de tijd van het opkomende Nazisme in Duitsland. Het daarin 
beschreven perspectief van de jonge acteurs wiens samenwerking en vriendschap op scherp 
komen te staan, was op ons lijf geschreven, omdat wij ons aan de onderlinge verhoudingen kunnen 
spiegelen. 

De voorstelling is bewust geen theoretische uiteenzetting over ‘die zwarte bladzijde uit de 
geschiedenis’ geworden. Met de ‘filosofie van het kleine’ wordt de oorlog concreet: ‘Opgediept’

gaat over wassen, eten, pakken, gissen en sporen wissen. Met ‘Mephisto’ is gelukt waar het 
gezelschap al een paar jaar onderzoek naar doet: een vaudeville maken met een rode draad en 
een plot. 

In combinatie met de dialoog van Herzberg, is het een persoonlijke voorstelling geworden, die 
aansluit bij de belevingswereld van jonge mensen. Een voorstelling die de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog voelbaar maakt zonder belerend of moraliserend te zijn, maar louter door een 
indruk, een herkenbaarheid te scheppen. Vanuit Mephisto als een bombastisch vaudeville waarin de 
grappen steeds wreder worden en je uiteindelijk stopt met lachen, ging de de avond over in de 
sobere, poëtische tekst van Herzberg, die door het contrast en de dubbelzinnigheid des te 
indringender werd. 

scènefoto Opgediept  -  Jaqueline Damming

scènefoto Opgediept  -  Jaqueline Damming
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Voorafgaand geven ze, in beproefde vaudevillestijl, een uitgelaten versie van de 
toneelbewerking door Ariane Mnouchkine van de roman Mephisto (1936) van Klaus Mann. Hierin 
speelt het cabaret Die Pfeffermühle een vooraanstaande rol. Met scherpzinnige, ironische sketches 
en briljante metaforen schetsen zij een beeld van de rol van theater in tijden van opkomend 
nazisme. De acteurs spelen nadrukkelijk toneelspel, ze wisselen van rol door van kostuum te 
wisselen, en vaak maken ze er gewoon een uitzinnige boel van. Maar het werkt, en des te meer als 
daarna de indringende verstilling van Opgediept volgt.

Kester Freriks, NRC 

Samenwerkingspartners: Judith Herzberg en Jan Joris Lamers

Landelijke tour van februari t/m mei 2019 in kleine en middelgrote zaal, 29 uitvoeringen 
waarmee 2301 bezoekers bereikt zijn. In seizoen 19-20 volgen nog 3 hernemingen, in Amsterdam 
en Gouda in de periode rond 4 en 5 mei. 

scènefoto’s Opgediept  -  Jaqueline Damming

scènefoto Opgediept  -  Jaqueline Damming



7

VAUDEVILLE IV - 2019 
Vaudeville IV is, zoals het nummer doet vermoeden, de vierde versie van Vaudeville die eerst 

op de Parade heeft gespeeld en daarna als avondvullende zaalvoorstelling door het land heeft 
getourd in kleine/middelgrote zalen. Op De Parade waren voorstellingen van een half uur te zien. 
Wij hebben er voor gekozen om de lijn die met Vaudeville III al was ingezet - per blok van een half 
uur de sketches verbinden middels een thematische samenhang -  verder voort te zetten. Het was 
tevens een onderzoek naar hoe we repertoire verder konden ‘vaudevilliseren’. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in drie voorstellingen van een half uur die elk een eigen uitwerking van dit vorm-
onderzoek naar Vaudeville waren.  

De eerste is een korte bewerking van Un Fil à la Patte van Georges Feydeau, een Franse 
deurenklucht. Het decor van Vaudeville IV, gevormd door een hoge tafel, met trapjes aan de zijkant 
en twee deurtjes aan de achterkant, is met name voor deze voorstelling ontworpen. Roos Visser 
heeft prachtige klassiek-ogende jurken gemaakt die met name de mannen van de groep droegen. 
Want wederom werden bijna alle vrouwenrollen door mannen vertolkt en andersom. Aan het eind 
van de komedie komt iedereen met iemand samen, maar niet per se met diegene met wie ze dat 
van te voren bedacht hadden. De moraal die vooraf in de proloog over ons stuk over de liefde al 
was meegegeven was dan ook ‘Als ergens een deur dicht gaat, gaat er vast ook wel weer ergens 
een deur open’. In deze eerste versie zijn we nog vrij dicht op het originele repertoire gebleven. Wel 
hebben we zelf enkele acts toegevoegd die het stuk al meer richting vaudeville stuwden, zoals een 
schunnige live-vertaling van het romantische Franse lied van de generaal en een slapstick-act met 
stoelen. 

In het tweede half uur hebben we de mix van vaudeville-sketches en repertoire verder 
doorgedreven in een geheel eigen en vooral eigentijdse bewerking van Don Quichot van Cervantes, 
waarin we van Thierry Baudet een moderne Don Quichot maakten. De absurdistische musical 
vertelt in circa zeven scènes en twee liedjes het verhaal van een jonge populist die zijn latente 
homoseksualiteit omzet in misogynie en overal waar hij komt een ravage aanricht in een poging 

scènefoto Vaudeville IV  -  Nicole Kienhuis 
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Europa terug te brengen naar een tijd dat alles beter was, 
toen Nederland nog gewoon Nederland was. We hebben 
hier gewerkt vanuit theatraal sterke acts als bouwstenen 
voor een eigen vertelling van deze thematiek, met als rode 
draad: Don Quichot, schildknaap Sancho Pancho, het 
paard Rocinante en de edele jonkvrouwe Dulcithea. 

In het derde half uur, is nog schets- of eigenlijk 
sketchmatiger gewerkt. Deze werd gevormd door een 
verzameling absurdistische sketches die volgens de 
raamvertelling allemaal een van onze jeugdtrauma’s 
verbeeldden. 

De drie delen werden verbonden door een 
raamvertelling die in de proloog uit de doeken werd 
gedaan. In onze zoektocht naar hoe de 
subsidieverstrekkers te behagen hebben wij, zo vertellen 
Rosa en Patrick in de proloog, veldwerk verricht en zijn bij 
onze concullega’s gaan kijken die wel subsidie krijgen. Zo 
hebben wij ontdekt dat je als groep jonge makers in deze 
tijd het beste voorstellingen over ofwel de liefde, ofwel de 
actualiteit, ofwel waarin je je eigen jeugtrauma’s verwerkt 
moet maken. En dat is precies wat we gedaan hebben.

“Er wordt je doorheen de parodieën en referenties, toch 
een soort zedenschets voorgespiegeld van onze tijd, al is 
het meer een gevoel van ongemak dat maar het best zo 
snel mogelijk wordt weggelachen, want onze zogezegde 
‘boreale eindtijd’ brengt toch heel wat vrouw- en LGBT-
vijandigheden met zich mee, viseren van alles wat links is, 
alsook conservatieve uitingen over hoe het allemaal 
vroeger beter zou geweest zijn. In een heuse medley als 
epiloog klinkt een zinsnede uit ABBA’s ‘S.O.S.’ dan niet 
meer zo onschuldig: Where are those happy days, they 
seem so hard to find…”

Pieter Verstraete in de Theaterkrant

scènefoto’s Vaudeville IV  -  Nicole Kienhuis 
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ANDERE ACTIVITEITEN 
OPEN MONUMENTENDAG 
In september vond door heel Amsterdam het evenement Open Monumentendag plaats, 

georganiseerd door de gemeente. Allerlei historische panden en musea zijn op die dag open voor 
publiek en gratis toegankelijk, zo ook sociëteit Arti et Amicitiae op het Rokin. Aan het eind van het 
evenement kon er op deze locatie gegeten en gedronken worden, vergezeld door theater en muziek 
en een dansworkshop. Ons gezelschap was bekend bij de organisatoren, die ons op De Parade in 
actie hadden gezien en ze vroegen ons om korte acts te spelen in het café. We kozen om een paar 
korte visuele acts te doen, zoals een dans van het Mannenballet en het losgeslagen rode paard. 
Aan het eind van de avond speelde we een kort vaudeville-programma. Op het mini-podium, zonder 
echt voordoek of backstage om je tussendoor om te kleden, was het een beetje behelpen, maar het 
zorgde er ook voor dat de connectie met het publiek heel direct was. Er hing een groot schilderij van 
Breitner boven ons, wat hij ooit aan de sociëteit doneerde als betaling van zijn drankrekening. En 
onder dat schilderij speelden wij onze sketches die bij het publiek in de smaak vielen. 

24-UURS FESTIVAL IN DE VERKADEFABRIEK. 
 In den Bosch was de gehele Verkadefabriek 24 uur lang in rep en roer. Werkelijk elke ruimte 

werd benut, overdag voornamelijk met theater en ‘s nachts waren er verschillende danszalen en 
kon het publiek films kijken. Ons gezelschap speelde maar liefst twaalf verschillende voorstellingen 
op dit festival. De laatste op zaterdagavond was om half 12 en de eerste op zondag om half 10. Dit 
zorgde voor een feeststemming en drankgelach bij de laatste op zaterdag, en op zondagochtend 
zaten er mensen in de zaal die nog niet geslapen hadden en zeiden: “kom op! we gaan lachen bij 
De Theatertroep, dan blijven we wakker!” Ook gaf dit de gelegenheid om weer samen te spelen met 
Harmonie de Oude Post, met wie we sinds De Laatste Zomeravond contact onderhouden. 

LEZINGEN IN DE BALIE 
In december zijn leden van het gezelschap aanwezig geweest bij het programma Publieke 

Intellectuelen in De Balie. De eerste avond was gewijd aan Nabokov, schrijver en schaker. Er waren 
verschillende sprekers uitgenodigd om over het werk van Nabokov te praten, en onze rol was het 
voordragen van twee teksten die hij geschreven heeft, om achtergrond te creëren. 

De tweede avond werd gewijd aan een lezing en debat tussen rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema 
en Tweede Kamerlid Bram van Oji, over het bedrijven van politiek volgens de wetmatigheden van 
de wetenschap; via trial and error. Ook hier droeg theatertroeper Timo een tekst voor.

FIN DE SAISON  
Ook dit jaar werd de Theatertroep uitgenodigd om deel te nemen aan Fin de Saison, de 

jaarlijkse toneelontmoeting die wordt georganiseerd door de Belgisch-Nederlandsche 
Repertoirevereeniging De Veere. Ruim twintig toneelspelers van onder meer Maatschappij 
Discordia, ’t Barre Land, De Theatertroep en vele anderen kwamen tien avonden samen om toneel 
te maken. De insteek van deze Fin de Saison was (net als het voorgaande jaar) het scheppen van 
toneel dat er nog niet is. De ruimte begon leeg en na het bouwen van een tribune en een toneel 
ontstonden ‘schetsen van toneelscènes’ waarin vooral de toneelspelers zelf en hun poging 
zichtbaar waren. Het publiek werd deelgenoot van het tot stand laten komen van scènes en het 
afbreken daarvan. Deze avonden vragen improvisatie en gevoeligheid van de acteurs omdat er 
geen volgorde van scènes is. De toneelstijl vraagt bovendien dat de spelers zichzelf tonen in 
karakters die ze spelen en zich niet verschuilen achter een rol.
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ACTIE TOMAAT  
Omdat het in 2019 vijftig jaar geleden was dat in de Amsterdamse stadsschouwburg in tomaten 

vanuit het publiek richting de spelers werden gegooid, zijn er verschillende evenementen 
georganiseerd om dit te herdenken. De Theatertroep nam deel. In ‘69 was er veel onvrede over de 
macht van de grote, door de overheid gesubsidieerde gezelschappen die enkel klassieke stukken 
speelden. Er was geen ruimte voor experiment en kleine groepen. Nadat een paar toneelschool 
studenten meerdere voorstellingen verstoorden, zijn acteurs, regisseurs, publiek en politici hierover 
met elkaar in discussie gegaan. Nu, vijftig jaar later, is het ook onrustig in het kunstenlandschap. Er 
komt een nieuw kunstenplan aan en de minister wil meer geld voor de BIS-gezelschappen en 
minder voor de kleinere gezelschappen en het experiment. Al met al opnieuw een actueel 
onderwerp. 

Op de Universiteit van Amsterdam werd hier een les aan gewijd, waarbij wij een stuk tekst 
hebben voorgedragen uit Toller, het politieke toneelstuk wat toentertijd dat in ‘69, gespeeld werd in 
de Schouwburg.

Een paar weken later vond op 4 november in ITA Requiem voor Tomaat plaats. Een avond met 
lezingen, acts, een re-enactment van de discussies die in ‘69 gevoerd zijn en nog meer. 
Verscheidene gezelschappen deden een bijdrage, zowel oudere als jongere makers, acteurs van 
ITA en kleine collectieven. Na deze avond, waar ook veel studenten van de toneelscholen bij 
aanwezig waren, zijn nieuwe discussies op gang gekomen, over het huidige beleid. En parallel 
lopend hebben Kyrian en Rosa van de Theatertroep het platform Aanvang! opgezet, met als doel 
om meer gesprekken te voeren, over de hele kunstensector breed, met als onderwerp wat wij als 
kunstenaars samen voor elkaar kunnen krijgen om onze positie te versterken. 

RADIO DE RICHEL 
PORTRETTEN VAN TONEELSPELERS 

Sinds 2016 interviewen Czeslaw de Wijs (‘t Barre Land) en Jochum Veenstra (de Theatertroep) 
prominente Nederlandse toneelspelers. In deze gesprekken vergelijkt Veenstra de toneelpraktijk 
van de Theatertroep met dat van de geïnterviewde. Nieuwe inzichten worden daardoor verkregen 
op de praktijk van de gast en dat van het eigen werk. Naast deze persoonlijke inhoudelijke 
zoektocht ziet de Theatertroep met Portretten van Toneelspelers de kans om bij te dragen aan de 
archivering en verslaggeving van het Nederlandse toneelveld. Nadat het TIN in 2013 is gesloten is 
hierin een vacuüm ontstaan.

scènefoto Actie Tomaat  -  Anna van Kooij 
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EDUCATIE 
De Theatertroep komt niet met een kant-en-klare workshop, maar ze is in staat om het 

programma aan de wensen van de school/groep aan te passen. Op gebied van educatie ambieert 
zij een benadering die de leerlingen ten eerste leert kijken naar theater en er vervolgens een 
mening over leert vormen. De manier van werken van de Theatertroep is daarbij een goede ingang, 
omdat het individuele betrokkenheid eist. 

MIDDELBARE SCHOLEN 
Het educatieve programma (altijd in combinatie met een voorstellingsbezoek) voor middelbare 

scholen, is gericht op een vrolijke en duurzame ontmoeting met de Theatertroep en theater in het 
algemeen. Ons educatie-aanbod richt zich op de bovenbouw en kent verschillende mogelijkheden:

-       Na- of voorgesprek bij de voorstelling.
-       Spelworkshop op school of in het theater.
-       Langere lessenreeks: traject van een aantal weken. Met de voorstelling en onze manier 

van werken als uitgangspunt, maken we in 3 tot 5 lessen een korte presentatie met de leerlingen.
-       Literaire middag: een middag op school rondom het werk de schrijver waar we op dat 

moment mee bezig zijn. Dit kan aansluiten bij de vakken Drama, Nederlands en Geschiedenis.

Omdat inmiddels bekend is dat de Theatertroep theater maakt dat ook een jong publiek 
aanspreekt, komen er soms ook spontaan schoolklassen naar onze voorstellingen.

DAS TIJD 
Timo, Patrick en Rosa hebben een half jaar lang met het mannenkoor Das Band gewerkt. Naar 

aanleiding van door hen gekozen liedjes, zijn ze samen een voorstelling gaan schrijven. Het was 
voor de mannen een spannend onderzoek omdat zij gewend zijn kant en klare scripts uit hun hoofd 
te leren en te ensceneren. Door de aanpak van de Theatertroep werden zij mede eigenaar van wat 
er op de vloer gebeurt. Dat heeft geresulteerd in een persoonlijke en grappige voorstelling, waarin 
hun leven centraal stond. De voorstelling is door familie en vrienden erg goed ontvangen en er komt 
mogelijk een vervolg. Voor ons was het ook leerzaam te onderzoeken hoe je met een heel andere 
groep spelers, toch een Theatertroep-voorstelling neer kan zetten. Er is ook een samenwerking uit 
voortgevloeid met hun zanglerares Annika Weissman, die ons voor Vaudeville IV zanglessen heeft 
gegeven. 
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RANDPROGRAMMERING  

VOORSTELLING DATUM SOORT LOCATIE DEELNEMERS

OPGEDIEPT 07-02-2019 workshop Ignatius (school) 24

19-02-2019 voorgesprek Theater 22

05-03-2019 nagesprek Theater 8

06-03-2019 nagesprek met studenten 
HKU

Theater 3

22-03-2019 masterclass aan tweedejaars 
studenten

HKU (hbo 
kunstonderwijs)

48

30-03-2019 nagesprek Joods Educatief 
Centrum Crescas

Schouwburg 25

14-02-2019 theaterbezoek en nagesprek 
De Trap

De Trap 
(particuliere 
opleiding)

8

VAUDEVILLE 4 24-05-2019 theaterbezoek en nagesprek 
met ajts lln

Frascati 4

FIN DE SAISON 30-05-2019 theaterbezoek en nagesprek 
met lln 4e gymnasium

Frascati 6

VAUDEVILLE 4 03-10-2019 nagesprek met leerlingen van 
Artiance centrum vd kunsten

Theater 15

03-10-2019 randprogramma met muziek 
in de foyer

Theater 50

19-10-2019 nagesprek met leden van 
theatergroep Het Complot

Ins Blau 10
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SPEELLIJST EN PUBLIEKSAANTALLEN 

TITEL DATUM

AANTAL 
VOOR-
STELLINGEN THEATER PLAATS BEZOEKERS BETAALD 

OPGEDIEPT 02/11/19 1 Frascati Amsterdam 13

02/12/19 1 Frascati Amsterdam 122 120

13/02/19 1 Frascati Amsterdam 131 127

14/02/19 1 Frascati Amsterdam 106 100

15/02/19 1 Frascati Amsterdam 166 131

16/02/19 1 Frascati Amsterdam 111 108

19/02/19 1 Nationaal 
Theater

Den Haag 159 150

22/02/19 1 Walhalla de 
Kantine

Rotterdam 36 36

23/02/19 1 Theater de 
Verbeelding

Purmerend 46 31

27/02/19 1 Schouwburg 
Rotterdam

Rotterdam 53 52

03/01/19 1 Monty 
Kultuurfaktorij

Antwerpen 73 73

03/02/19 1 Monty 
Kultuurfaktorij

Antwerpen 75 75

03/04/19 1 Kikker Utrecht 51 47

03/05/19 1 Kikker Utrecht 98 94

03/06/19 1 Kikker Utrecht 89 85

03/07/19 1 Theater aan 
de Rijn

Arnhem 36 36

14/03/19 1 t Park Hoorn 45 45

15/03/19 1 Ins Blau Leiden 90 86

16/03/19 1 Lux Nijmegen 70 51

23/03/19 1 Theater de 
Lieve Vrouw

Amersfoort 78 64

30/03/19 1 Schouwburg 
Amstelveen

Amstelveen 113 109

04/05/19 1 Theater 
Bouwkunde

Deventer 41 41



14

OPGEDIEPT 04/06/19 1 Kunstmin Dordrecht 21 21

04/09/19 1 Chassé Breda 48 48

04/11/19 1 Ogterop Meppel 45 44

25/04/19 1 Verkadefabrie
k

den Bosch 61 56

05/02/19 1 Toneelschuur Haarlem 86 84

05/03/19 1 Toneelschuur Haarlem 85 83

05/04/19 1 Frascati Amsterdam 153 150

DAS TIJD 04/08/19 1 Broedplaats 
Lely

Amsterdam 295 295

04/09/19 1 Broedplaats 
Lely

Amsterdam 210 210

04/09/19 1 Broedplaats 
Lely

Amsterdam 295 295

TROUPE EN NUIT 24/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 73 70

25/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 99 95

FIN DE SAISON 28/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 18 18

29/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 26 26

30/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 12 12

31/05/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 43 43

06/01/19 1 Theater 
Frascati

Amsterdam 38 38

VAUDEVILLE IV 21/06/19 3 Parade 
Rotterdam  

Rotterdam 272 272

22/06/19 4 Parade 
Rotterdam

Rotterdam 583 583

23/06/19 3 Parade 
Rotterdam

Rotterdam 147 147

24/06/19 2 Parade 
Rotterdam

Rotterdam 75 75
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VAUDEVILLE IV 25/06/19 2 Parade 
Rotterdam

Rotterdam 170 170

29/07/19 3 Parade 
Utrecht

Utrecht 487 487

30/07/19 3 Parade 
Utrecht

Utrecht 526 526

31/07/19 3 Parade 
Utrecht 

Utrecht 470 470

08/01/19 3 Parade 
Utrecht  

Utrecht 512 512

08/02/19 4 Parade 
Utrecht

Utrecht 656 656

08/03/19 4 Parade 
Utrecht

Utrecht 805 805

08/04/19 3 Parade 
Utrecht 

Utrecht 532 532

16/08/19 4 Parade 
Amsterdam

Amsterdam 747 747

17/08/19 4 Parade 
Amsterdam

Amsterdam 737 737

18/08/19 4 Parade 
Amsterdam

Amsterdam 630 630

19/08/19 3 Parade 
Amsterdam

Amsterdam 537 537

20/08/19 3 Parade 
Amsterdam

Amsterdam 610 610

09/12/19 1 Theater 
Walhalla

Rotterdam 27 27

13/09/19 1 Theater 
Walhalla

Rotterdam 60 60

19/09/19 1 SPOT Groningen 96 85
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VAUDEVILLE IV 25/09/19 1 Het Nationale 
Theater

Den Haag 51 48

26/09/19 1 Het Nationale 
Theater

Den Haag 34 34

27/09/19 1 Het Nationale 
Theater

Den Haag 79 79

10/01/19 1 Theater 
Kikker

Utrecht 102 96

10/02/19 1 Theater 
Kikker

Utrecht 72 65

10/03/19 1 Theater de 
Vest 

Alkmaar 127 127

10/04/19 1 Frascati 
Theater

Amsterdam 99 92

10/05/19 1 Frascati 
Theater

Amsterdam 100 91

10/10/19 1 Theaters 
Tilburg

Tilburg 64 61

10/11/19 1 Toneelschuur Haarlem 84 80

10/12/19 1 Toneelschuur Haarlem 109 105

19/10/19 1 Ins Blau Leiden 125 125

MONUMENTEN-
DAG

14/09/19 1 Arti et 
Amicitae

Amsterdam 500 500

SCHRIJVERS-
GEVANG 

22/09/19 1 Monty 
Kultuurfaktorij

Antwerpen 88 88

24-UURS 
FESTIVAL

28/09/19 7 Verkadefabrie
k

Den Bosch 270 270

29/09/19 5 Verkadefabrie
k

Den Bosch 210 210
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TOTAAL 

Totaal uitvoeringen: 88 Bezoeken: 19.951
Totaal uitvoeringen in Amsterdam: 38 Bezoeken: 6474
Totaal uitvoeringen in de rest van Nederland: 50 Bezoeken: 13.477
Totaal uitvoeringen in het buitenland: 3  Bezoeken: 236
Totaal aantal nieuwe online publicaties : 9 Online luisteraars: 5145

LEZING ACTIE 
TOMAAT

10/07/19 1 Universiteitsth
eater UVA

Amsterdam 42 42

REQUIEM VOOR 
TOMAAT

11/04/19 1 ITA Amsterdam 450 450

LEZING 
NABOKOV

12/04/19 1 De Balie Amsterdam 62 62

LEZING 
TOTALITAIRISME

15/12/19 1 De Balie Amsterdam 49 49

RADIO DE 
RICHEL

9 Online 
luisteraars

Online 5145

foto tijdens Actie Tomaat
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RECENSIES 

OPGEDIEPT 

VOLKSKRANT 
Opgediept is een mix van alledaagse zinnetjes en pure theater poëzie (vier sterren) 
Gaandeweg wordt Opgediept beklemmend, vooral door het ingetogen spel.
Hein Janssen17 februari 2019, 20:25

‘Het ergste moet nog komen.’ Dat zinnetje komt ongemerkt hard aan in de toneeltekst 
Opgediept van Judith Herzberg. Een jonge man en zijn vrouw pakken hun koffers en maken zich op 
voor een reis met onbekende bestemming. Hun dochtertje Riva hebben ze net afgestaan aan een 
onderduikmoeder. Het is ergens in Amsterdam, 1942

Opgediept is door Herzberg geschreven als een soort voorstuk op de cyclus Leedvermaak 
(1982), Rijgdraad (1995) en Simon (2002), de theatertrilogie over de lotgevallen van een Joodse 
familie die worstelt met de spoken uit het verleden en het daaruit voortvloeiende ongemak met het 
heden. Ze scheef het stuk samen met De Theatertroep, een clubje fantasierijke theatermakers dat 
eerder al twee van haar eenakters opvoerde.

Jacob en Erna – een man, een vrouw en een kaketoe. En een kind dat er niet meer is. Bijna 
een uur lang luisteren we naar hoe zij zich opmaken voor hun ongewisse reis. Ze praten over wat 
wel en niet mee te nemen, of dat ene pannetje ergens nog is, en intussen branden de laatste drie 
aardappelen aan. Opgediept is een mix van alledaagse zinnetjes en pure theaterpoëzie. Herzberg 
zet het realisme van de situatie net even scheef door het herhalen van zinnetjes, het uitspreken van 
gedachten en sprongetjes in onderdrukte emoties. Gaandeweg wordt het luisteren ernaar 
beklemmend, vooral door het ingetogen spel van Theatertroep-leden Patrick Duijtshoff, Rosa 
Asbreuk en Elisabeth ten Have. Een vondst is het laten spelen van Erna door twee actrices: alsof 
het leed en de angst verdeeld moet worden, en doorgaat, en doorgaat.

De opvoering van Opgediept wordt voorafgegaan door een hardcore Theatertroep- 
performance: een staaltje onvervalste vaudeville. Met als uitgangspunt de roman Mephisto van 
Klaus Mann over de foute acteur Hendrik Höfgen en het antifascistische cabaretgezelschap Die 
Pfeffermühle dat in 1933 werd opgericht. Geheel in stijl, met fantasierijke attributen, hoedjes van 
papier en kleurrijke achterdoeken ontrolt zich een bitterzoete revue over een ogenschijnlijk vrolijke 
tijd waarboven donkere wolken zich samenpakten. Dat alles gepeeld en vormgegeven in een losse 
stijl die een grote invloed van Maatschappij Discordia verraadt. Transparant theater, waarin de 
toeschouwer de recente geschiedenis wordt ingetrokken, maar zonder belerend te zijn. Speels 
plezier en bittere ernst gaan hier hand in hand. De première van Opgediept vond plaats in het 
Frascati Theater in Amsterdam, met die kenmerkende balkons waarop in het voorjaar van 1982 
Leedvermaak voor het eerst werd gespeeld. De geest van die legendarische voorstelling, met al die 
hoop en wanhoop, is daar altijd blijven hangen. Mooi dat De Theatertroep en Herzberg de 
herinnering daaraan op deze manier levend houden.

THEATERKRANT 
EEN TONEELAVOND DIE GAANDEWEG IN HET JUISTE RITME VALT
Elise van Dam
16 februari 2019
Gezien op 15 februari 2019, Frascati, Amsterdam
Na Hoe echt is echt echt? speelt collectief De Theatertroep opnieuw een door Judith Herzberg 

speciaal voor hen geschreven tekst. Opgediept werd al in 2016 aangekondigd, toen nog als een 
vervolg op haar trilogie Leedvermaak, Rijgdraad en Simon. In dat jaar zouden een aantal 
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gezelschappen fragmenten ervan lezen op 4 mei in het kader van Theater Na de Dam, maar op dat 
moment was er nog geen stuk. Nu is dat er wel en het is geen vervolg, maar een ‘nulstuk’, over het 
jonge Joodse stel Erna en Jacob (in wie we Ada en Simon herkennen) dat in 1942 hun dochter 
afstaat aan een onderduikgezin.

De Theatertroep speelt het stuk in Frascati 1 en gooit de zijkanten open, waardoor de loges 
waarin in 1982 Leedvermaak werd gespeeld in volle glorie deel uitmaken van het toneelbeeld. Maar 
voor we terugkeren naar die wereld, speelt de groep eerst Mephisto. En voordat ze daarmee 
beginnen is er eerst een uitleg. Want ze hebben de afgelopen dagen wat klachten gehad. Dat het 
slecht verstaanbaar was. En onbegrijpelijk. (Leuk detail: in de recensies van Leedvermaak destijds 
was een van de weinige kritiekpuntjes dat sommige delen slecht verstaanbaar waren.)

Dus leggen ze, in typische Theatertroepstijl, de plot van Mephisto alvast uit en de rollen die de 
zeven acteurs daarin spelen, waarbij de grap is dat die stortvloed aan namen, plotelementen en 
rolaanduidingen (jasje aan, jasje uit), waarin de acteurs elkaar constant aanvullen, corrigeren, 
herhalen of gewoon dwars door de ander heen praten, er alleen maar voor zorgt dat we nog voor 
het begint al de draad kwijt zijn.

De Mephisto die ze vervolgens spelen, een ‘bewerking van een bewerking van een bewerking’ 
van de roman van Klaus Mann, is een ratjetoe aan scènes afgewisseld met sketches van het 
vaudevillegezelschap De Pepermolen waar de zich aan het nazibeleid conformerende acteur 
Hendrik Höfgen hier deel van uitmaakt. Lappen stof hangen als achterdoeken achter elkaar en 
worden afwisselend neergehaald en weer opgehesen om verschillende ruimtes en niveaus te 
creëren. De bewust rommelige structuur en speelstijl is iets waar De Theatertroep haar 
handelsmerk van heeft gemaakt en zoals altijd levert dat geregeld geestige en soms ronduit 
hilarische scènes op. Zoals wanneer Kyrian Esser en Patrick Duijtshoff twee vrouwen spelen die 
een dode zien liggen langs de weg, afgedekt met pakpapier. De sketch is een heerlijke buiteling van 
woorden met een verraderlijk scherp randje.

Toch blijft diffuus wat ze precies met deze Mephisto willen zeggen. Het deel voelt vooral als een 
opmaat, een soort losse polsschets van het vooroorlogse Duitsland, de opkomst van het nazisme.

Het deed me vooral afvragen wat het had opgeleverd als ze een hele avond hiervoor hadden 
uitgetrokken, zoals ze eerder bijvoorbeeld deden met hun versie van Shakespeares 
Driekoningenavond. Vooral omdat er genoeg interessante aanknopingspunten zijn. ‘We doen niks 
aan actualiteit’, merkt een van de acteurs tussen neus en lippen op voordat ze beginnen aan een 
stuk dat gaat over de onmogelijkheid je als theatermaker niet tot de actualiteit te verhouden. Maar 
echt uitgewerkt worden dat soort aanzetten helaas niet, daar is ook simpelweg te weinig tijd voor.

In een mooi stuk in De Groene Amsterdammer van Loek Zonneveld, die de groep van dichtbij 
volgde en aan wie deze voorstelling is opgedragen, citeert hij het gedicht Trilogie van Judith 
Herzberg, dat De Theatertroep als een motto meedraagt. In deze avond houden ze zich vrijwel 
exact aan de daarin geschetste structuur. Het ‘heldere’ begin verwordt al snel tot chaos om na de 
pauze te schakelen naar een bedrieglijke ingetogenheid. Want het eerste dat opvalt in de 
enscenering van Opgediept, is de verstilling. De doeken zijn neergehaald, op een wit, gerafeld net 
na, dat het beeld iets sinisters en stemmigs geeft.

Dit tweede deel zit ergens tussen tekstlezing en enscenering in. Rosa Asbreuk en Elisabeth ten 
Have spelen allebei Erna, Patrick Duijts speelt Jacob. Kyrian Esser leest de regieaanwijzingen. Die 
verstilde aanpak en het ingehouden spel laat veel ruimte aan de mooie tekst. Het is een typische 
Herzbergtekst, met korte, snelle zinnen die je het liefst allemaal even zou willen optillen en 
omkeren, omdat ze aan elke zijde waarheid bevatten. Herzberg toont zich wederom fenomenaal in 
het tussen de regels door schrijven, het verstoppen van grote thema’s en gevoelens in alledaagse 
zinnen. Erna en Jacob pakken hun spullen in, discussiëren over wat er wel en niet mee moet. Maar 
wat doet het ertoe of je wel of niet een pan meeneemt als je het allerbelangrijkste uit handen hebt 
moeten geven?

De overgang vanuit het turbulente Mephisto verloopt ietwat hortend. Het is een van de 
uitdagingen van De Theatertroep die, trouw aan hun vaudevillevezels, vaak lange avonden 
opzetten, om het evenwicht in zo’n avond precies goed te krijgen en hier is dat niet volledig 
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geslaagd. In de eerste minuten na de pauze lijken de acteurs nog te zoeken naar de juiste 
ademhaling, net als trouwens het publiek en het duurt even voordat dit deel in het juiste ritme valt. 
Wanneer het dat doet, krijgt Opgediept hier en daar de glinstering van een diamant, maar het is een 
wat ruwe diamant.

NRC 
ZELFS HET KINDERLEDIKANT IS GEVAARLIJK IN ‘OPGEDIEPT’
Kester Freriks
18 februari 2019

Wat te doen als onderduikouders met een pasgeboren dochtertje? Die vraag stelt Opgediept, 
een indringende voorstelling van Judith Herzberg en de Theatertroep. ‘Opgediept’ van Judith 
Herzberg is een opmaat naar haar eerdere Tweede Wereldoorlog-drama ‘Leedvermaak’ (1982), 
gespeeld door de Theatertroep.

Een kinderledikant kan in oorlogstijd levensgevaarlijk zijn. Joodse mensen die ermee over 
straat gaan trekken aandacht van de Duitse bezetter. Daarom moet het uit elkaar worden genomen, 
maar hoe? Met Opgediept schreef Judith Herzberg voor de Theatertroep een aangrijpend 
toneelspel over een aarzelend jong echtpaar, Erna en Jacob. In hen herkennen we Ada en Simon 
uit Herzbergs Leedvermaak dat in 1982 in première ging, ook in theater Frascati, zich afspelend in 
de loges. Nu staat de Theatertroep in dezelfde zaal en alleen daardoor al schrijven zij 
toneelgeschiedenis. Opgediept reikt tot ver terug in het verleden, 1942, als een opmaat tot 
Leedvermaak.

Wat te doen als onderduikouders met een pasgeboren dochtertje? Weggeven aan een 
onderduikmoeder? Twee actrices (Rosa Asbreuk en Elisabeth ten Have) vertolken de rol van 
moeder Erna om haar vertwijfeling vorm te geven; Patrick Duijtshoff is de vader. Ze staan in een 
decor met een opengescheurd toneelgordijn en verdwaalde rekwisieten, wat een onttakelde, 
onheilspellende indruk wekt. In typische Herzberg-zinnetjes waarin poëzie en raadselachtige 
helderheid samengaan, ontvouwt zich een wanhopige dialoog tussen de prille ouders over hun 
ongewisse toekomst en die van het kind, over angst en het uitwissen van sporen. Als opeens de 
buurvrouw binnenkomt slaat de paniek toe: gaat zij hen verraden? De acteurs van de Theatertroep 
spelen puur en onopgesmukt, met een vederlichte wanhoop. Het is ongeëvenaard goed.

Voorafgaand geven ze, in beproefde vaudevillestijl, een uitgelaten versie van de 
toneelbewerking door Ariane Mnouchkine van de roman Mephisto (1936) van Klaus Mann. Hierin 
speelt het cabaret Die Pfeffermühle een vooraanstaande rol. Met scherpzinnige, ironische sketches 
en briljante metaforen schetsen zij een beeld van de rol van theater in tijden van opkomend 
nazisme. De acteurs spelen nadrukkelijk toneelspel, ze wisselen van rol door van kostuum te 
wisselen, en vaak maken ze er gewoon een uitzinnige boel van. Maar het werkt, en des te meer als 
daarna de indringende verstilling van Opgediept volgt.

SCÈNES 
UITBUNDIG EN INGETOGEN
Opgediept – Theatertroep
Jos Schuring
Gezien op:
19 februari in Theater aan het Spui, Den Haag
Dat de Theatertroep een bijzonder clubje is, wist je wellicht al. Hoe goed ze zijn, blijkt weer in 

hun nieuwste voorstelling. Voor de pauze spelen ze een hilarische bewerking van Mephisto waarna 
een nieuw stuk van Judith Herzberg volgt in een verstilde speelstijl. Een enorm contrast. Mephisto 
is hier een ‘bewerking van een bewerking van een bewerking' van de Franse grootheid Ariane 
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Mnouchkine van het beroemde boek van Klaus Mann. In een prachtig spel met enorme gordijnen 
laat de Theatertroep wederom een schitterend staaltje vaudeville zien met als hoogtepunt de talige 
scène van Kyrian Esser en Patrick Duijtshoff die twee vrouwen spelen die een dode zien, gewikkeld 
in pakpapier. 

Opgediept van Herzberg gaat over de Joodse Erna en Jacob die hun dochter onderbrengen bij 
een onderduikgezin. Het zou twee jaar geleden al gespeeld worden als een vervolg op haar trilogie 
Leedvermaak, Rijgdraad en Simon. Maar de tekst is nu pas gereedgekomen. De taal is sober, met 
de nodige herhalingen waardoor het poëzie wordt. De oorlogsellende wordt niet benoemd maar is 
uiterst voelbaar met zinnetjes over het wel of niet meenemen van spulletjes als een pan. Die 
poëtische kant wordt enorm versterkt door het ingetogen spel van Rosa Asbreuk, Elisabeth ten 
Have als Erna en Patrick Duijtshoff als Jacob. De Theatertroep blijft met een enorm 
jongehondenachtig enthousiasme en een chaotische stijl – gecultiveerd, maar heel charmant- het 
publiek bestoken. Dat de makers dit combineren met veel respect voor het theatererfgoed maakt 
hen bijzonder. ’t Barre Land en natuurlijk Maatschappij Discordia en ook dus die vaudeville traditie 
zijn terug te vinden in de manier waarop de Theatertroep theater maakt. Ook bijzonder en prettig: je 
voelt je als bezoeker van hun voorstellingen altijd welkom en gewaardeerd.

8WEEKLY 
DIE GEDANKEN SIND FREI
recensie: De Theatertroep - Opgediept
maandag 11 maart 2019 / door: Emilia Nova / 4 Sterren
Opgediept van de Theatertroep brengt ons via het Duitsland van het interbellum naar de eerste 

jaren van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. Met karige middelen, mooi licht en veel 
vindingrijkheid wordt een belangrijke en aangrijpende voorstelling gemaakt. De Theatertroep kun je 
een soort kind van Het Barre Land en Maatschappij Discordia noemen. Dezelfde autonome vorm 
van theater maken en de warme bejegening van het publiek. De groep is een samensmelting van 
allerlei disciplines wat maakt dat niet al het acteren grandioos is, maar daar valt prima mee te leven.

Opgediept is een speciaal voor De Theatertroep geschreven stuk van Judith Herzberg, een 
prequel van haar trilogie Leedvermaak/Rijgdraad/Simon, die in de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw zowel in het theater als in de bioscoop te zien is geweest. Het stuk wordt voorafgegaan 
door Mephisto, naar het boek van Klaus Mann.

Chaotisch en grappig
Mephisto gaat over een groot Duits acteur, zeg maar kaliber Pierre Bokma of Jacob Derwig, die 

zichzelf verkoopt aan de nazi’s. De Theatertroep maakt daar een cabaretachtige voorstelling van, 
waar de bewuste acteur af en toe in opduikt. Dit is qua vorm niet mijn favoriete deel van de avond, 
zeker niet na de chaotische en erg grappige inleiding waar we eerder op zijn getrakteerd. Sommige 
momenten zijn echter aardig: een slimme mop met dubbele bodem over Hitler, een prachtig 
gezongen protestlied, Die Gedanken sind Frei, waarbij mijn buurman zachtjes meezingt, een paar 
zinnen uit Hamlet en een stukje uit De Kersentuin.

Wat gaandeweg wel steeds duidelijker wordt en beklemming oproept, is dat de tijd van toen 
doet denken aan de onze. Mensen zijn ontevreden, zoeken naar zondebokken – destijds Joden – 
en maken zich zorgen over het steeds duurder wordende leven. De NSDAP, de partij van de nazi’s, 
wordt eerst weggelachen, maar is een paar jaar later in één klap de grootste. Verwoed probeer ik in 
gedachten geruststellende verschillen te vinden: de werkloosheid noch inflatie is momenteel zo erg 
als destijds. En Trump is Hitler niet. Maar toch, de verbijstering over hoe het in vredesnaam 
mogelijk is dat hij president werd, is misschien een weerspiegeling van de schok destijds. Iedereen 
is bang voor de toekomst en probeert te voorkomen wat lijkt te gebeuren, maar het helpt niet. Het 
gebeurt toch. Die machteloosheid beangstigt. 

Beklemming
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Na een korte ombouw zien we, in het Amsterdam van 1942, een jong Joods echtpaar dat net, in 
een poging het te redden, hun enige kind heeft afgestaan aan een onderduikmoeder. En nu niet 
weet wat het moet doen. Pakken om zelf naar een onderduikplek te gaan? Of misschien wel op 
transport. Moet er een pan mee? Een pan?!? Hoe zit het met de onderduikmoeder, is ze wel te 
vertrouwen? En de buurvrouw, kwam die niet spioneren? Een bekend kruidenier die met de 
Duitsers heult, hij zal er na de oorlog zeker voor boeten. En dan weer over het kind.

De spelers brengen de tekst heel sec, bijna laconiek. Dat werkt aanvankelijk erg goed. Het 
kalme praten maakt hun totaal weggeslagen leven des te aangrijpender. Maar op den duur 
verdwijnt de beklemming. Misschien duurt het stuk net iets te lang of raken de spelers hun 
concentratie kwijt? Het geeft niet. De inhoud is overgekomen. Geweldig dat een groep van zulke 
jonge spelers ons zoiets moois aanbiedt.

PAROOL 
SLIMME TWEELUIK MAAKT OORLOGSEENAKTER DES TE INDRINGENDER
Date: 29 maart 2019Author: Sander Janssens
Theater Opgediept
Door De Theatertroep
Gezien 15 maart 2019, Theater Ins Blau (Leiden)
Opgediept is een nieuwe toneeltekst van Judith Herzberg, aanvankelijk aangekondigd als 

‘prequel’ van haar befaamde Leedvermaak–trilogie. Het stuk speelt zich af in een Amsterdamse 
woning, halverwege de Tweede Wereldoorlog. Erna en Jakob, een jong echtpaar, hebben hun 
dochtertje reeds afgestaan aan een onderduikgezin, en staan nu zelf op het punt hun huis te 
verlaten. Ze pakken hun spullen in en vragen zich af wat ze meenemen en wat ze achterlaten – 
letterlijk en figuurlijk.

Opgediept is qua taal een typische Herzberg: in korte, ritmisch geformuleerde zinnetjes voeren 
de personages een schijnbaar alledaagse conversatie, waarin uit onverwacht rake observaties 
diepe pijn spreekt. Ze vragen zich af welk signaal je afgeeft als je een pan ergens mee naartoe 
neemt (dat doe je niet als je gaat logeren), of beseffen hoeveel herinneringen een kast vol 
kledingstukken met zich meedraagt (“Wat jassen teweeg kunnen brengen!”). De Theatertroep speelt 
de eenakter ingetogen, in grote soberheid. Kyrian Esser staat achter de piano en leest de 
regieaanwijzingen, Patrick Duijtshoff speelt Jakob, Rosa Asbreuk en Elisabeth ten Have spelen 
samen Erna. Die is daardoor dan weer twijfelachtig, dan standvastig. Daarin zit een interessante 
dubbelheid: soms laten ze elkaar de ruimte, dan weer lijken ze er snel met elkaars tekst vandoor te 
willen gaan. Twijfel is iets grilligs, iets onberekenbaars.

Hoewel vernoemd naar Herzbergs tekst, wordt het grootste gedeelte van deze toneelavond in 
beslag genomen door Mephisto: ‘een hertaling van een bewerking van een bewerking van Klaus 
Manns roman’ – over het Duitse vaudevillecollectief De Pepermolen in het interbellum – waarin de 
fascistische acteur Hendrik Höfgen zijn ziel verkoopt aan de nazi’s. Het blijkt een sterke zet. 
Onvermoeibaar, met bakken hilariteit en verwarring, struikelend over elkaars zinnen, schetst de 
zevenkoppige troupe de koortsachtige tijdgeest die aan Opgediept voorafging; de opkomst van het 
nationaalsocialisme, dat maakte dat iedereen partij moest kiezen.

Het genadeloze contrast met Opgediept maakt deze avond des te indringender.

VAUDEVILLE IV 

VOLKSKRANT 
Van melige klucht naar stoer fysiek theater op De Parade
Spotten met de wetten van zomers vertier, of juist mikken op de gulle lach, op De Parade 

gebeurt het allebei, met evenveel inzet en elan.
Hein Janssen1 augustus 2019, 18:58
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‘Dat ik doodga, moet nog bewezen worden’. Dit citaat van Harry Mulisch, niet gespeend van 
enige zelfoverschatting, horen we in de voorstelling Slumberland van het duo Stan Vreeken 
(muzikant) en Jorn Heijdenrijk (acteur). Ze staan met een groepje topmuzikanten op De Parade en 
lokken het publiek hun kleine tentje in met de belofte dat we gaan luisteren naar fijngevoelige 
slaapliedjes. Maar dat is schijn, want Slumberland gaat vooral over de dood. Door middel van een 
aantal citaten, filosofische terzijdes en een paar liedjes– van Mr. Sandman tot stevige rocknummers 
met scheurende saxofoons – wordt in deze atypische Parade-voorstelling geprobeerd onze angst 
voor de dood te relativeren. Heijdenrijk geeft ook een korte samenvatting van een paar gruwelijke 
sprookjes van de Gebroeders Grimm, met dode kindjes en dergelijke, waarna een ouderpaar met 
kind de tent verlaat. Degenen die blijven horen een paar prachtige liedjes en bespiegelingen. ‘Wat 
niet vergeten wordt, blijft altijd bestaan’, met die hoopvolle gedachte verlaten we de tent en 
belanden rechtstreeks in het feestgedruis van De Parade, die deze week nog op volle toeren draait.

De Theatertroep geeft bezoeker wat hij soms nodig heeft
Waar Slumberland spot met alle wetten van zomers vertier, geeft De Theatertroep in Vaudeville 

de toeschouwer precies wat hij soms nodig heeft: onbedaarlijk lachen om een klucht met deuren, 
pruiken, instortende decorstukken en andere meligheid. In dit geval slim verpakt in een mooie 
raamvertelling en bovendien perfect uitgevoerd. De Theatertroep heeft zich gespecialiseerd in deze 
theatervorm van klassieke vaudeville en cabareteske theatershows. En omdat de makers nu 
onderhand ook wel eens subsidie willen, hebben ze onderzocht waar voorstellingen van het 
‘serieuze toneel’ zoal over gaan. Ze kwamen tot vier kern-onderwerpen: generatieproblemen, 
actualiteit, jeugdtrauma’s en de liefde.

In deze nieuwe zomerproductie kijken we ruim een half uur lang naar een uitzinnig exposé over 
de misverstanden in de liefde, maar dan op z’n Frans. In een heerlijk mallotige parodie op de 
blijspelen van Molière en Marivaux, met mannen in vrouwenrollen (met borsthaar), vrouwen als 
mannen (met borsten), veel dubbelzinnigheden, ultraflauwe maar grappige woordspelingen en 
dubbele lagen. Hilarisch zijn de momenten waarop het hele ensemble door de stoelen zakt en 
achter het decor kiepert. Alles in vol ornaat en met bewonderenswaardige energie gespeeld.

Testosteron
Eenzelfde soort bezetenheid laat zich gelden in Vormen van opdringerigheid door Collectief Het 

Paradijs. Deze groep jonge theatermakers kent elkaar van de mime-opleiding en maken samen 
fysiek theater, waarbij het testosteron je om de oren vliegt. Zeven mannen met ontbloot bovenlijf en 
een vrouw halen onwaarschijnlijke caperiolen uit in een overvolle bus. Het is grof, hard en stoer, het 
gaat over verveling, irritatie en over de pornoficatie van de samenleving. Dat alles onder leiding van 
regisseur Ko van den Bosch, met een fraaie piëta als slotbeeld. Collectief Het Paradijs gaat komend 
seizoen avondvullend het theater in. Ik kan niet wachten.

THEATERKRANT 
Methode in de waanzin
Pieter Verstraete
21 september 2019
Gezien op 19 september 2019, Stadsschouwburg Groningen
Met deze vierde zaaleditie in de Vaudeville-reeks keren de spelers van De Theatertroep terug 

naar een theatervorm die ze zich sinds 2016 als Amsterdams collectief op de Parade helemaal 
eigen hebben gemaakt. ‘Vaudeville’ is een beetje een duur woord voor een lege huls waarin zij 
ongegeneerd vermaak kunnen stoppen van velerlei aard: satire, zwarte humor, woordspelingen, 
situatiehumor, ironie, platvloerse grappen en zelfs een heuse deurenkomedie passeren de ‘revue’. 
Je komt er als toeschouwer zeker niet met enkel een glimlach vanaf.

In een avondvullend programma, spelen, zingen, dansen en dollen de acteurs doorheen 
verschillende sketches, op hun geijkte chaotische manier. De vierde wand is vrijwel onbestaande. 
Vrolijke verwarring is hun motto, maar met het over elkaar heen praten tussen de stukken door lijkt 
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er na verloop van tijd wel wat meer aan de hand te zijn, dan een bewust gezochte cognitieve 
dissonantie.

Alle theaterconventies moeten eraan, zelfs het heilige huisje van de ‘publieksparticipatie’, want 
achter die gespeelde chaos is er ook een duidelijk programma: ze willen namelijk scoren om 
eindelijk eens subsidie van het Fonds Podiumkunsten te ontvangen, en kwamen daarom uit op drie 
thema’s. De eerste is de Franse deurenklucht Un fil à la patte van Georges Feydeau uit 1894, dat 
over het eeuwenoude thema liefde gaat; de tweede een hedendaagse politieke satire op 
moraalridder Thierry Baudet, geënt op de ons allerbekende Don Quichot-figuur; en de derde, een 
allegaartje van zogezegde jeugdtrauma’s van de Theatertroepers zelve, waarin ze lekker collectief 
al hun inspiraties kunnen botvieren.

Nu is wat zij doen helemaal niet nieuw. Het tonen van de achterkant van het theater is zelf al 
een gimmick geworden in het hevig gesubsidieerde ‘postdramatische’ theater waar zij lak aan 
hebben. Je hebt ook vaak het gevoel dat je sommige scènes al eens eerder hebt gezien, zoals die 
ene over ‘wat heeft Europa ooit voor ons gedaan?’, die regelrecht uit een anti-Brexit campagne 
komt met meer dan een knipoog naar de beroemde scène uit de film Monty Python’s Life of Brian. 
Toen ging het over Romeinen… Een parodie van een parodie zeg maar, oftewel pastiche in de 
tweede tot derde graad. En zo is hun utilitaire openhartigheid om thema’s aan te snijden in de hoop 
voor geld ook ironisch bedoeld. Maar er zit methode in de waanzin.

Ze spreken zelf van ‘maskerades’ die gepersonifieerd worden in herkenbare, veelal tragisch-
komische figuren: een opzijgeschoven Lucette (Timo Huijzendveld) die naïef en narcistisch blijft 
geloven in haar eigen begerigheid in een wereld waar geld en sociale status primeren, een Don 
Quichot (Kyrian Esser) die zich krampachtig vasthoudt aan ridderlijke waarden en zich ontpopt tot 
rechtse populist, of zelfs de zogeheten ‘millennials’ met hun futiele angsten en onbeduidende 
wezensvragen die de acteurs meesterlijk doorprikken.

Je merkt het al: eigenlijk heeft het niet zo veel te maken met de vaudeville uit het negentiende-
eeuwse Amerika, hoewel farce en muziek wel af en toe afwisselen, en er ook een tapdansend 
paard (Willem Voogd) rondloopt. Maar je ontkomt niet aan het gevoel dat er achter het uiterlijke 
vermaak en de gratuite schaterlach toch een dubbele bodem ligt.

Zo heeft alles meer van doen met die oudere theatervorm, de klucht. Het hyperbolische spel, de 
constante fixatie voor de fallus (‘waar is de pik van de pinguïn?’), en ook het verhoogde houten 
platform, een ‘toneel-op-het-toneel’, doen allemaal sterk denken aan de kluchten die in de open 
lucht, op houten wagens vanaf de Middeleeuwen tot aan de zeventiende eeuw werden gespeeld, 
pompeuze pruiken en crossdressing incluis. Nu is die laatste gendervervlechting niet zonder meer 
grappig, maar legt juist ook de nadruk om de macho-mannenwereld die het kluchtige spel en het 
theatrale universum domineren, zelfs wanneer er ook een homo-typetje (Timo Huijzendveld) wordt 
gespeeld. Het lijkt wel dat alle aandacht gaat naar mannen in crisis terwijl de vrouwelijke acteurs 
hun cool bewaren (vooral Nicoline Raatgever). Misschien daarom buldert Patrick Duijtshoff in de 
intermezzo’s voortdurend over Rosa Asbreuks fijne stem heen.

De genderrollen worden toch erg bevestigd. En dat is wat de klucht in de beste tradities ook al 
deed: er wordt je doorheen de parodieën en referenties, toch een soort zedenschets 
voorgespiegeld van onze tijd, al is het meer een gevoel van ongemak dat maar het best zo snel 
mogelijk wordt weggelachen, want onze zogezegde ‘boreale eindtijd’ brengt toch heel wat vrouw- en 
LGBT-vijandigheden met zich mee, viseren van alles wat links is, alsook conservatieve uitingen 
over hoe het allemaal vroeger beter zou geweest zijn. In een heuse medley als epiloog klinkt een 
zinsnede uit ABBA’s ‘S.O.S.’ dan niet meer zo onschuldig: Where are those happy days, they seem 
so hard to find…

De oude kluchten en komedies gingen er al over en klinken, doorheen deze eersteklas 
gemonteerde voorstelling, denderend actueel. Er is wel degelijk methode in alle absurditeit van 
deze losgeslagen ‘troep’. Dat hebben de fans allang geweten. En dat mag best wel eens in Den 
Haag worden erkend.
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TELEGRAAF 
De Parade: Don Quichot, daggeren en snel zingen
Door Esther Kleuver
23 jun. 2019 in CULTUUR
Wanneer de zon schijnt en de temperaturen oplopen kun je er van op aan dat de terrassen 

overal in Nederland vol zitten. Dat ging het afgelopen weekend zeker ook op voor het festivalterrein 
van De Parade in het Museumpark in Rotterdam. Maar veel bezoekers zochten evengoed de 
theatertentjes op.

Bommetje vol was het bij De Theatertroep. In de Teatro Cuatro-tent was het flink inschikken op 
de bankjes. Het collectief is met de zesde editie van Vaudeville inmiddels een vaste waarde op het 
festival en de acteurs weten precies hoe ze het Parade-publiek moeten bespelen.

Windmolens
Er worden zelfs drie verschillende versies gespeeld om de bezoekers te verleiden nog eens 

terug te komen. Een daarvan is Don Quichot, waarin met een spottende knipoog de strijd tegen 
windmolens is hervat. Dit keer door de blanke man die Nederland weer Nederland wil laten zijn. In 
vrolijke chaos worden steeds wisselende sketches gespeeld die niet alleen vermakelijk zijn, maar 
ook nog eens een serieuze ondertoon hebben.

Even buiten het Parade-terrein, in het park achter museum Boijmans, brengt Grande Loge 
ondertussen de voorstelling Pang Pang (de voorloper van Ma pang pang van Tjon Rockon die vanaf 
september in het theater te zien is), waarbij het publiek een rituele onderdompeling krijgt in de 
wereld van de dancehall, een dansstijl die in de jaren zeventig uit Jamaica overwaaide. Voor de 
meeste tatta’s, zoals de overwegend blanke toeschouwers genoemd worden, is dit echter een 
volkomen onbekende wereld en zonder enige voorkennis is er aan de voorstelling zoals die nu 
wordt gepresenteerd met rap, twerken, grinden en daggeren geen touw vast te knopen. Dat 
dancehall veel jongeren de kans biedt om tijdelijk aan de vaak harde realiteit te ontsnappen, wordt 
op geen enkele manier duidelijk, maar was een mooie kans geweest om de toeschouwer echt even 
deze wereld in te trekken. Nu staat men erbij en kijkt er vooral vol verbazing naar.

Nostalgie
Een groter contrast met de snel zingende Sandra’s, zoals Erik Brey, Alfred van den Heuvel en 

Haye van der Heyden zich in dit samenwerkingsverband noemen, is haast niet denkbaar. Het drietal 
jaagt er in hoog tempo in een half uur tijd maar liefst zestig Nederlandstalige klassiekers uit de 
twintigste eeuw doorheen, variërend van Toon Hermans en Ramses Shaffy tot Frans Bauer en 
Danny de Munk. De langgerekte medley steekt knap in elkaar en deze muzikale nostalgie-trip is 
een feest der herkenning die uitnodigt tot meezingen. Een uitstekende manier om goedgeluimd het 
Parade-terrein te verlaten met het hoofd gevuld met mooie liedjes.
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Stichting De Theatertroep

1. Algemeen

Financiering
Stichting "De Theatertroep" ontvangt gedurende de periode 2017-2020 een meerjarige subsidie van 320.000
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Amsterdams Fonds voor de Kunst
Voor het jaar 2018 is toegezegd - Beschikking 2016.0292 80.000€      
Bij: Nominale aanpassing 2,8 % in 2019. 4.117€        
Totaal subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst 84.117€            
Totaal meerjarige subsidie 84.117€            

Resultaat
In het verslagjaar is een exploitatieoverschot ontstaan van 5.351€              
Begroot was een resultaat van -€                     
Voordelig resultaat ten opzichte van de begroting 5.351€              

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:
Baten Voordelig Nadelig
Opbrengsten
Directe opbrengsten 59.841€      -€                  
Indirecte opbrengsten 34.031€      -€                  
     Totaal opbrengsten 93.872€      -€                  
Bijdragen
Subsidie AFK 4.117€        -€                  
Overige subsidies 30.000€      -€                  
     Totaal bijdragen 34.117€       -€                  

Lasten
Beheerslasten: personeelslasten 9.000€        -€                  
Beheerslasten: materiële lasten -€                6.515€               
Activiteitenlasten: personeelslasten -€            94.505€             
Activiteitenlasten: materiële lasten -€            30.618€            
Lasten coproducties -€            -€                  
Verschil lasten ten opzichte van de begroting -€            122.638€          

Rentebaten en -lasten
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen -€               -€                  
Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting -€               -€                  

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten  -€            -€                  

-€            -€                  

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 5.351€        
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Stichting De Theatertroep

1. Algemeen

Eigen Vermogen
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2019 29.991€            
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 124.117€          
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 173.872€          

327.980€          
Af: Uitgaven 2019 292.638€          
Saldo eigen vermogen per 31 december 2019 35.341€            

Het eigen vermogen wordt als volgt verdeeld
Algemene reserve 35.341€            
Totaal eigen vermogen 35.341€            

Subsidievoorwaarden
Prestatienorm 
Aan de subsidietoekenning van het  AFK zijn prestatienormen verbonden:

Te realiseren Gerealiseerd
aantal 

uitvoeringen
Voorstellingen 64 88

Te behalen eigeninkomstenquote (EIQ)
Gedurende de periode 2017-2020 dient de Theatertroep te voldoen aan de 
eigeninkomstenquote van 25 %
In 2018 is gerealiseerd: Begroting EIQ Werkelijk EIQ

Subsidies en bijdragen 90.000€     53% 124.117€    42%
Eigen inkomsten 80.000€     47% 173.872€    58%

170.000€   100% 297.989€    100%

Code Cultural Governance
Het bestuur onderschrijft het belang van good governance en heeft aandacht voor de normen met betrekking tot 
good covernance zoals deze zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter Chris Keulemans
Secretaris/Vice Voorzitter Martijn de Rijk
Penningmeester Wouter Goedheer
Ondersteuning penningmeester/Agemeen lid Hagar Heijmans
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Stichting De Theatertroep

1. Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

1.  Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit RJ640 voor zover deze niet
afwijken van de aanwijzingen in het handboek verantwoording subsidies kunstenplan podiuminstellingen
2017-2020. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. 

2.    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1   Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 
op posten in de balans en functionele exploitatierekening zijn in de jaarrekening genummerd.

2.2   Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3   Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffende inventarissen en (licht)apparatuur worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte 
economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

2.4 Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva
De vorderingen  en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

2.5   Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden.
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Stichting De Theatertroep

1. Algemeen

3.    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1   Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. 
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

3.2   Opbrengsten en bijdragen
Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee 
samenhangende bestedingen zijn verricht.

3.3   Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
economische levensduur van het actief.

3.4   Rentebaten en -lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva.
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Stichting De Theatertroep

2.  Balans 31 december 2019 31 december 2018

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 3.628€                     5.569€                     
Totale vaste activa 3.628€                     5.569€                     

2. Voorraden 13.512€                    8.461€                     

3. Vorderingen 24.275€                    44.164€                    

4. Liquide middelen 26.932€                    62.602€                    

Totale vlottende activa 64.719€                    115.228€                  

Totaal activa 68.347€                   120.797€                  
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Stichting De Theatertroep

2.  Balans 31 december 2019 31 december 2018

PASSIVA

Algemene reserve 35.341€                    29.991€                    
5. Totale Eigen Vermogen 35.341€                    29.991€                    

6. Voorzieningen -€                            -€                             

7. Langlopende schuld -€                             -€                             

8. Totale Kortlopende schulden 33.006€                   90.806€                   

Totaal passiva 68.347€                   120.797€                  
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Stichting De Theatertroep

3.  Functionele exploitatierekening

BATEN 2019 begroting* 2018

1. Publieksinkomsten
 - Publieksinkomsten binnenland 103.891€        40.000€      112.402€      
   - Recette 56.198€          25.000€      42.552€       
   - Uitkoop 47.693€          15.000€      69.850€       
 - Publieksinkomsten buitenland 3.800€            -€               2.800€         
     Totaal publieksinkomsten 107.691€         40.000€      115.202€      

3. Overige directe inkomsten
  - Vergoeding coproducenten -€                   -€               6.835€         
  - Overige inkomsten 150€               8.000€        2.000€         
     Totaal overige directe inkomsten 150€               8.000€        8.835€         

4. TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN 107.841€         48.000€      124.037€     

5. Indirecte opbrengsten
 - Indirecte opbrengsten 10.021€          10.000€      16.976€       
    Totaal indirecte opbrengsten 10.021€          10.000€      16.976€       

6. Overige bijdragen uit private middelen
  - door particulieren incl.vrienden 14.310€          2.000€        6.679€         
  - uit private fondsen 41.700€          20.000€      31.000€        
    Totaal bijdragen uit private middelen 56.010€          22.000€      37.679€       

    Totaal indirecte opbrengsten 66.031€          32.000€      54.655€       

7. TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 173.872€        80.000€      178.692€     

Subsidies
8. Meerjarige subsidie AFK 84.117€          80.000€      81.826€       
12 Overige bijdragen uit publieke middelen 40.000€          10.000€      35.000€       

13.  Totaal Publieke Subsidies en bijdragen 124.117€         90.000€      116.826€      

14 TOTALE BATEN 297.989€        170.000€    295.518€     

Eigeninkomstenquote: 58 47 60

* Deze begroting is goedgekeurd door het AFK en het bestuur,  ondanks dat hij afwijkt van de oorspronke-
lijke begroting. Afwijking is ontstaan ten gevolge van de gehalveerde toezegging ten opzichte van het  
gevraagde subsidiebedrag aan het AFK.
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Stichting De Theatertroep

3.  Exploitatierekening

LASTEN
Beheerslasten
1. Beheerlasten personeel -€                   9.000€        -€                
2. Beheerlasten materieel 29.915€          23.400€      24.379€       
3. Totale beheerlasten 29.915€          32.400€      24.379€       

Activiteitenlasten
  - activiteitenlasten personeel voorbereiding -€                   -€               -€                
  - activiteitenlasten personeel uitvoering -€                   -€               -€                
4. Activiteitenlasten personeel 217.105€        122.600€    185.585€      

  - activiteitenlasten materieel voorbereiding 12.754€          500€           30.021€       
  - activiteitenlasten materieel uitvoering 29.200€          14.500€      37.345€       
  - activiteitenlasten marketing 3.663€            -€               4.313€         
5. Activiteitenlasten materieel 45.618€          15.000€      71.679€       

6. Lasten coproducties -€               -€                
7. Totaal activiteitenlasten 262.723€        137.600€    257.264€     
   
8. TOTALE LASTEN 292.638€        170.000€    281.643€     

9. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.351€             -€                13.875€        

10. Saldo rentebaten/- lasten -€                    -€                -€                 
5.351€             -€                13.875€        

11. Saldo Bijzondere baten/lasten -€                    -€                -€                
12. EXPLOITATIERESULTAAT 5.351€             -€                13.875€        
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4. Toelichting bij de balans per 31 december

ACTIVA

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
Licht Kantoor- Geluid

inventaris
Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01 -€                 3.266€          -€                 
Investeringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Desinvesteringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12 -€                 3.266€          -€                 

Cumulatieve afschrijving per 01-01 -€                 1.038€          -€                 
Afschrijvingen 2019 10%  -  20% -  20% -€                 653€             -€                 
Desinvesteringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Cumulatieve afschrijving per 31-12 -€                 1.691€          -€                 

Boekwaarde per 31-12-2018 -€                 2.228€          -€                 

Boekwaarde per 31-12-2019 -€                 1.575€          -€                 

Vervoer- Overige Totaal
middelen inventaris

Cumulatieve aanschafwaarde per 01-01 4.250€          2.189€          9.705€          
Investeringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Desinvesteringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Cumulatieve aanschafwaarde per 31-12 4.250€          2.189€          9.705€          

Cumulatieve afschrijving per 01-01 2.479€          619€             4.136€          
Afschrijvingen 2019 20% -  20% 850€             438€             1.941€          
Desinvesteringen 2019 -€                 -€                 -€                 
Cumulatieve afschrijving per 31-12 3.329€          1.057€          6.077€          

Boekwaarde per 31-12-2018 1.771€          1.570€          5.570€          

Boekwaarde per 31-12-2019 921€             1.132€          3.628€          

2019 2018
2 VOORRADEN

Onderhanden werk:
Materiële lasten inzake voorbereiding producties 2019 13.512€        8.461€          
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4. Toelichting bij de balans per 31 december 2019 2018

3 VORDERINGEN
Debiteuren
Saldo conform sub administratie debiteuren 13.250€        27.897€        

Overige vorderingen
Overige vorderingen -€                 3.701€          
Te ontvangen subsidie 5.000€          10.000€        
Terug te ontvangen omzetbelasting 6.025€          1.816€          

11.025€        15.517€        

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten -€                 750€             

-€                 750€             

Totale vorderingen 24.275€        44.164€        

4 LIQUIDE MIDDELEN
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:
ING: rekening courant 26.932€        62.602€        

26.932€        62.602€        

Over het saldo op bovengenoemde rekening kan vrij worden beschikt. 
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4. Toelichting bij de balans per 31 december 2019 2018

5 EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Saldo per 1 januari 35.342€        29.991€        
Van resultaatbestemming -€                 
     Saldo per 31 december 35.342€        29.991€        

8 KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Saldo conform sub administratie crediteuren 297€             24.944€        

Overige schulden
Vooruit ontvangen baten 12.600€        60.000€        
Te betalen kosten 20.109€        5.862€          

32.709€        65.862€        

Totale kortlopende schulden 33.006€        90.806€        
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4. Toelichting bij de balans per 31 december 

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Vierjarige Subsidies AFK 2017-2020
Beschikking 2016.0292
In het kader van de Regeling Vierjarige Subsidies 2017-2020 is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst
een meerjarige subsidie toegezegd voor de jaren 2017 t/m 2020 voor een bedrag van € 80.000,- per jaar.
Hier komt nog bij: nominale aanpassing 2,8 % (4.116,86) periode  2019.
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5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

BATEN 2019 begroting 2018
Directe inkomsten

A.1. Publieksinkomsten
 - Publieksinkomsten binnenland 103.891€   40.000€     112.402€   
    - Recette 56.198€     25.000€     42.552€     
    - Uitkoop 47.693€     15.000€     69.850€     

 - Publieksinkomsten buitenland 3.800€       -€              2.800€      
     Totaal publieksinkomsten 107.691€   40.000€     115.202€   

A.3. Overige directe inkomsten
 - Coproductie bijdragen -€              -€              6.835€      
 - Overige directe inkomsten 150€         8.000€       2.000€      
     Totaal overige inkomsten 150€         8.000€       8.835€       

Totaal directe inkomsten 107.841€   48.000€    124.037€   

A.4. Diverse inkomsten
Overige inkomsten 10.021€     10.000€     16.976€     

10.021€     10.000€     16.976€     

A.5. Overige bijdragen uit private middelen
Door particulieren incl. vrienden 14.310€     2.000€       6.679€       
Vanuit private fondsen 41.700€     20.000€     31.000€     

56.010€     22.000€     37.679€     

Totaal indirecte inkomsten 66.031€     32.000€    54.655€    

B Subsidies
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten -€              -€              81.826€     
Meerjarige subsidie Amsterdam Fonds voor de kunst 84.117€     80.000€     

84.117€     80.000€     81.826€     

Overige bijdragen uit publieke middelen
Fonds Podiumkunsten 40.000€     10.000€     35.000€     
Amsterdam Fonds voor de Kunst -€              -€              -€              

40.000€     10.000€     35.000€     

Totale subsidies / bijdragen 124.117€   90.000€    116.826€   
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5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

Meerjarige subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst

Beschikking 2016.0292
In het kader van de Regeling Vierjarige subsidie AFK2017-2020
is een bedrag toegezegd van 320.000 euro voor 4 jaar.
Hier komt nog bij:  nominale aanpassing van 2,8 %(4.116,87) in 2019.
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5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2019 begroting 2018

C.1. Beheerlasten: personeelslasten
Beheerlasten personeel
Begeleiding Frascati -€              4.000€       -€              
Publiciteit -€              5.000€       -€              
     Totaal beheerlasten: personeelslasten -€              9.000€      -€              

C.2. Beheerlasten: materiële lasten
Huisvesting

Huur Atelier 9.000€       11.400€     -€              
Huur opslag 7.710€       -€              7.710€       
Onderhoud -€              -€              -€              
Schoonmaak -€              -€              -€              
Verzekeringen -€              -€              
Overige huisvestingskosten 90€           -€              5€             

16.800€     11.400€     7.715€       
Kantoorkosten
Kantoormateriaal 189€         4.000€       21€           
Porti 137€         -€              626€         
Verzekeringen 234€         2.000€       212€         
Administratiekosten 3.345€       -€              2.945€       
Accountantskosten 3.000€       3.000€       1.000€       
Vergader- en bestuurskosten 22€           -€              38€           
Reis- en verblijfkosten 457€         -€              36€           
Representatie -€              -€              -€              
Website 176€         -€              5.461€       
Bankkosten 252€         -€              214€         
Kosten internet en website -€              -€              120€         
Overige algemene bedrijfskosten 564€         -€              773€         

8.375€       9.000€       11.445€     
Algemene publiciteitskosten
Overige algemene publiciteitskosten 2.799€       2.000€       3.355€       

2.799€       2.000€       3.355€       
Afschrijvingen
Kantoorinventaris 653€         -€              653€         
Vervoermiddelen 850€         -€              850€         
Overige bedrijfsmiddelen 438€         1.000€       361€         

1.941€       1.000€       1.864€       

     Totaal beheerlasten: materiële lasten 29.915€     23.400€    24.379€    
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5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2019 begroting 2018

D.1. Activiteitenlasten: personeelslasten
Honoraria uitvoerend personeel 182.803€   113.600€   158.256€   
Overige honoraria 33.742€     9.000€       26.679€     
Overige personeelskosten 560€         -€              650€         
     Totaal activiteitenlasten: personeelslasten 217.105€   122.600€   185.585€   

D.2. Activiteitenlasten: materiële lasten
Voorbereidingskosten
Huur repetitieruimte -€              -€              2.400€       
Grime -€              -€              -€              
Dramaturgie/verwerving -€              -€              169€         
Decors 2.193€       -€              8.012€       
Kostuums 2.958€       -€              4.322€       
Rekwisieten 305€         -€              984€         
Muziek/film/band -€              -€              -€              
Geluid -€              -€              28€           
Licht -€              -€              191€         
Reiskosten 640€         -€              1.527€       
Verblijfkosten 3.545€       -€              7.319€       
Transport/ vervoer decors 1.991€       500€         3.068€       
Overige voorbereidingskosten 1.122€       -€              2.000€       

12.754€     500€         30.021€     
Uitvoeringskosten
Zaalhuur -€              -€              -€              
Bemiddelingskosten/impressariaat 5.850€       -€              9.464€       
Grime 33€           -€              -€              
Decors 279€         2.500€       4.275€       
Kostuums 767€         2.500€       1.297€       
Rekwisieten 1.831€       -€              199€         
Muziek/film/band -€              -€              -€              
Geluid, Licht, Techniek 2.865€       -€              747€         
Licht -€              -€              -€              
Reiskosten 3.897€       1.000€       4.955€       
Verblijfkosten/ sejours 9.990€       3.500€       12.814€     
Overnachtingen/ hotels -€              -€              586€         
Transport/ vervoer decors 2.643€       2.000€       802€         
Overige honoraria -€              3.000€       -€              
Overige uitvoeringskosten 969€         -€              2.207€       

29.200€     14.500€     37.345

18



Stichting De Theatertroep

5.  Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2019 begroting 2018

Specifieke publiciteit
Affiches en folders 607€         -€              338€         
Foto's -€              -€              223€         
Advertenties 2.402€       -€              680€         
Overig drukwerk 198€         -€              386€         
Overige specifieke publiciteitskosten 457€         -€              2.686€       

3.663€       -€              4.313€       

     Totaal activiteitenlasten: materiële lasten 45.618€     15.000€     71.679€     
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6. Speellijst 2019

Titel
datum 1e 

voorstelling

datum laatste 
voorstelling

aantal voor-stellingen Naam theater Plaats Bezoek
ers

Opgediept 11-2-2019 11-02-2019 1 Frascati Amsterdam 13
Opgediept 12-2-2019 12-02-2019 1 Frascati Amsterdam 122
Opgediept 13-02-2019 13-02-2019 1 Frascati Amsterdam 131
Opgediept 14-02-2019 14-02-2019 1 Frascati Amsterdam 106
Opgediept 15-02-2019 15-02-2019 1 Frascati Amsterdam 166
Opgediept 16-02-2019 16-02-2019 1 Frascati Amsterdam 111
Opgediept 19-02-2019 19-02-2019 1 Nationaal Theater Den Haag 159
Opgediept 22-02-2019 22-02-2019 1 Walhalla de Kantine Rotterdam 36
Opgediept 23-02-2019 23-02-2019 1 Theater de Verbeelding Purmerend 46
Opgediept 27-02-2019 27-02-2019 1 Schouwburg Rotterdam Rotterdam 53
Opgediept 1-3-2019 1-3-2019 1 Monty Kultuurfaktorij Antwerpen 73
Opgediept 2-3-2019 2-3-2019 1 Monty Kultuurfaktorij Antwerpen 75
Opgediept 4-3-2019 4-3-2019 1 Kikker Utrecht 51
Opgediept 5-3-2019 5-3-2019 1 Kikker Utrecht 98
Opgediept 6-3-2019 6-3-2019 1 Kikker Utrecht 89
Opgediept 7-3-2019 7-3-2019 1 Theater aan de Rijn Arnhem 36
Opgediept 14-03-2019 14-03-2019 1 t Park Hoorn 45
Opgediept 15-03-2019 15-03-2019 1 Ins Blau Leiden 90
Opgediept 16-03-2019 16-03-2019 1 Lux Nijmegen 70
Opgediept 23-03-2019 23-03-2019 1 Theater de Lieve Vrouw Amersfoort 78
Opgediept 30-03-2019 30-03-2019 1 Schouwburg Amstelveen Amstelveen 113
Opgediept 5-4-2019 5-4-2019 1 Theater Bouwkunde Deventer 41
Opgediept 6-4-2019 6-4-2019 1 Kunstmin Dordrecht 21
Opgediept 9-4-2019 9-4-2019 1 Chassé Breda 48
Opgediept 11-4-2019 11-4-2019 1 Ogterop Meppel 45
Opgediept 25-04-2019 25-04-2019 1 Verkadefabriek den Bosch 61
Opgediept 2-5-2019 2-5-2019 1 Toneelschuur Haarlem 86
Opgediept 3-5-2019 3-5-2019 1 Toneelschuur Haarlem 85
Opgediept 4-5-2019 4-5-2019 1 Frascati Amsterdam 153
Das tijd 8-4-2019 8-4-2019 1 Broedplaats Lely Amsterdam 295
Das tijd 9-4-2019 9-4-2019 1 Broedplaats Lely Amsterdam 210
Das tijd 9-4-2019 9-4-2019 1 Broedplaats Lely Amsterdam 295
Troupe en Nuit 24-05-2019 24-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 73
Troupe en Nuit 25-05-2019 25-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 99
Fin de saison 28-05-2019 28-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 18
Fin de saison 29-05-2019 29-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 26
Fin de saison 30-05-2019 30-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 12
Fin de saison 31-05-2019 31-05-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 43
Fin de saison 1-6-2019 1-6-2019 1 Theater Frascati Amsterdam 38
Vaudeville IV 21-06-2019 21-06-2019 1 Parade Rotterdam  Rotterdam 272
Vaudeville IV 22-06-2019 22-06-2019 1 Parade Rotterdam Rotterdam 583
Vaudeville IV 23-06-2019 23-09-2019 1 Parade Rotterdam Rotterdam 147
Vaudeville IV 24-06-2019 24-06-2019 1 Parade Rotterdam Rotterdam 75
Vaudeville IV 25-06-2019 25-06-2019 1 Parade Rotterdam Rotterdam 170
Vaudeville IV 29-07-2019 29-07-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 487
Vaudeville IV 30-07-2019 30-06-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 526
Vaudeville IV 31-07-2019 31-06-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 470
Vaudeville IV 1-8-2019 1-8-2019 1 Parade Utrecht  Utrecht 512
Vaudeville IV 2-8-2019 2-8-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 656
Vaudeville IV 3-8-2019 3-8-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 805
Vaudeville IV 4-8-2019 4-8-2019 1 Parade Utrecht Utrecht 532
Vaudeville IV 16-08-2019 16-08-2019 1 Parade Amsterdam Amsterdam 747
Vaudeville IV 17-08-2019 17-08-2019 1 Parade Amsterdam Amsterdam 737
Vaudeville IV 18-08-2019 18-08-2019 1 Parade Amsterdam Amsterdam 630
Vaudeville IV 19-08-2019 19-08-2019 1 Parade Amsterdam Amsterdam 537
Vaudeville IV 20-08-2019 20-08-2019 1 Parade Amsterdam Amsterdam 610
Vaudeville IV 12-9-2019 12-9-2019 1 Theater Walhalla Rotterdam 27
Vaudeville IV 13-09-2019 13-09-2019 1 Theater Walhalla Rotterdam 60
Vaudeville IV 19-09-2019 19-09-2019 1 SPOT Groningen 96
Vaudeville IV 25-09-2019 25-09-2019 1 Het Nationale Theater Den Haag 51
Vaudeville IV 26-09-2019 26-09-2019 1 Het Nationale Theater Den Haag 34
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Vaudeville IV 27-09-2019 27-09-2019 1 Het Nationale Theater Den Haag 79
Vaudeville IV 1-10-2019 1-10-2019 1 Theater Kikker Utrecht 102
Vaudeville IV 2-10-2019 2-10-2019 1 Theater Kikker Utrecht 72
Vaudeville IV 3-10-2019 3-10-2019 1 Theater de Vest Alkmaar 127
Vaudeville IV 4-10-2019 4-10-2019 1 Frascati Theater Amsterdam 99
Vaudeville IV 5-10-2019 5-10-2019 1 Frascati Theater Amsterdam 100
Vaudeville IV 10-10-2019 10-10-2019 1 Theaters Tilburg Tilburg 64
Vaudeville IV 11-10-2019 11-10-2019 1 Toneelschuur Haarlem 84
Vaudeville IV 12-10-2019 12-10-2019 1 Toneelschuur Haarlem 109
Vaudeville IV 19-10-2019 19-10-2019 1 Ins Blau Leiden 125
Monumentendag 14-09-2019 14-09-2019 1 Arti et Amicitae Amsterdam 500
Schrijversgevang 22-09-2019 22-09-2019 1 Monty Kultuurfaktorij Antwerpen 88
24-uurs festival 28-09-2019 28-09-2019 1 Verkadefabriek Den Bosch 270
24-uurs festival 29-09-2019 29-09-2019 1 Verkadefabriek Den Bosch 210
Lezing actie tomaat 7-10-2019 7-10-2019 1 Universiteitstheater UVA Amsterdam 42
Requiem voor tomaat 4-11-2019 4-11-2019 1 ITA Amsterdam 450
Lezing Nabokov 4-12-2019 4-12-2019 1 De Balie Amsterdam 62
Lezing Totalitairisme 15-12-2019 15-12-2019 1 De Balie Amsterdam 49

Radio de Richel 9 Online luisteraars 5145
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7. Prestatieverantwoording

aantal
Voor-

stellingen aantal
Voor-

stellingen
1a)  Producties
Nieuwe producties 7
Reprises producties
Nieuwe coproducties 1
Reprises coproducties

8
1b) Bezoekers per categorie producties
Bij Nieuwe producties 19.814
Bij Reprises producties
Bij Nieuwe coproducties 137
Bij Reprises coproducties 0

0

2.) Verdeling voorstellingen over circuits
Circuit klein/midden 88 64
Circuit Groot
Totalen 88 64

3.) Regionale spreiding van voorstellingen
Voor-

stellingen Bezoeken
Voor-

stellinge Bezoeken
 - Noord Noord 1 96
 - Oost Oost 0 0
 - Midden Midden 3 184
 - West West 8 737
 - Zuid Zuid 5 653
 - Amsterdam Amsterdam 37 5.727
 - Rotterdam Rotterdam 9 1.423
 - Den Haag Den Haag 4 323
 - Utrecht Utrecht 13 5.147
 - Buitenland Buitenland 3 236
- Online Online 9 5.145
Totaal aantal uitvoeringen 0
Waarvan in de standplaats 37 5.727 0 0

4.) Aanvullende gegevens bezoekers
Reguliere voorstellingen 88         
Schoolvoorstellingen -            
Totaal bezoekers 19.951   

Huidig boekjaar Begroting 
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