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Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van Stichting de Theatertroep, met daarin een beschrijving van een 
raar en moeilijk jaar. Een jaar waarin we te maken kregen met Covid-19, het sluiten van theaters, het 
vroegtijdig stoppen van meerdere voorstellingen en een voorstelling waar we nooit aan toe kwamen. 
Tevens werd onze meerjaren aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten positief beoordeeld 
maar belandden we onder de zaaglijn. De aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten werd afgewezen. Onze 
flexibiliteit werd op de proef gesteld en we hebben niet stilgezeten. We organiseerden een zomerfestival 
in Frascati Theater, zonden een podcast uit, zochten naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren, 
maakten een livestream, toerden Nederland rond en ontwikkelden nieuwe ideeën. 

In dit document valt ten eerste een overzicht te lezen van de huisvesting, het bestuur en de externe 
contacten van Stichting de Theatertroep. Na deze informatie volgt een beschrijving en duiding van 
de belangrijkste ontwikkelingen die we in 2020 hebben 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.

In 2020 was de Theatertroep huisgezelschap van Frascati Theater te Amsterdam en ze ging daar met 
haar voorstellingen in première. De groep repeteerde voornamelijk in Theatercafé de Richel. Dit café 
is in 2014 opgericht door drie van ons 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 huurden we tot voor kort een opslag in Aalsmeer voor decor. Inmiddels is de 
decoropslag verhuisd naar een grotere loods in Woudenberg. 

Voorwoord

Huisvesting

Love for Love - foto: Jorn Heijdenrijk
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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). Inmiddels is Martijn de Rijk uitgeschreven en heeft Marta 
Pisco zijn plek ingenomen. Als multitalent in de creatieve sector in het binnen- en buitenland is zij een 
inspiratiebron en een heel goede toevoeging aan ons bestuur.

De samenstelling van de groep is in 2020 veranderd. Na jarenlange samenwerking heeft Jochum Veenstra 
besloten om niet langer vast lid van het gezelschap te zijn, met name omdat hij andere kunstvormen wil 
onderzoeken. Zo maakt hij onder andere podcasts en schrijft hij aan een boek. Jochum zal betrokken 
blijven als gastspeler. Inmiddels wordt de Theatertroep gevormd door: Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, 
Kyrian Esser, Elisabeth ten Have,Timo Huijzendveld, Nicoline Raatgever en Roos Visser. Voor het project 
Vaudeville: de Marathon hebben wij twee stagiaires aangenomen, te weten Cas van Eldonk voor techniek 
en Emma Remmelts als speler en maker. 

De voornaamste samenwerkingspartners in 2020 waren Frascati Theater, Café de Richel, De Dansers, 
Theaterzaken Via Rudolphi en Platform Aanvang!. Daarnaast was er contact met verscheidene andere 
organisaties en personen. Hieronder een overzicht:

 Theaters en podia
Amsterdam en N-H:
Frascati Theater - Amsterdam
De Balie - Amsterdam
Theater de Verbeelding - Purmerend

Z-H
Rotterdamse Schouwburg - Rotterdam 
Theater Rotterdam - Rotterdam
Ins Blau - Leiden
Theater aan het Spui - Den Haag 
Dakota - den Haag NIEUW

Utrecht
Theater Kikker - Utrecht 
De Lieve Vrouw - Amersfoort 
Podium Hoge Woerd - Utrecht NIEUW

Groningen
Oosterpoort - Groningen 

Friesland
Theater de Lawei - Drachten
De Harmonie - Leeuwarden

Noord Brabant
Verkadefabriek - den Bosch 

Bestuur en leden van het collectief

Externe contacten

Jochum Veenstra - MOT - foto: Bart Grietens
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 Theaters die ons wel hadden geboekt maar waar we wegens Corona 
 niet hebben kunnen spelen:
Stadstheater de Bond - Oldenzaal
Schouwburg Kunstmin - Dordrecht
Theater Bouwkunde - Deventer
Toneelschuur - Haarlem
Theater Walhalla - Rotterdam
Corrosia - Almere
De Goudse Schouwburg - Gouda
Theater aan het Vrijthof - Maastricht
Wilminktheater - Enschede
De Meerse - Hoofddorp
Schouwburg het Park - Hoorn
Junushof - Wageningen
Ogterop - Meppel
Posthuis Theater - Heerenveen
Theaterfestival de Parade - Amsterdam, 
 Den Haag, Utrecht, Rotterdam
Theater na de Dam, Amsterdam
Monty Kultuurfaktorij - Antwerpen, België

 Gezelschappen 

‘t Barre Land
Maatschappij Discordia 
De Dansers

 Overig
Theaterzaken Via Rudolphi
Theatercafé de Richel
Radio de Richel
Platform Aanvang! 
Uitgeverij Querido
Mister Kitchen
Theater Festival
Laar & Berg (middelbare school)

 Personen
Justin van der Veen 
Jordi Möllering
Willem Voogd
Czeslaw de Wijs
Annette Kouwenhoven
Ianthe Mosselman
Constant Meijers
Floortje Bakkeren
Emma Remmelts
Cas van Eldonk De Theatertroep spee;lt- foto: Nicole Kienhuis
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Bartel Jespers
Josephine van Rheenen 
Guy Corneille 
Nan van Houten
Jan Zoet
Nicole van Vessum
Josje Kraamer 
Pieter Kramer
Don Duyns
Wart Kamps
Eva Zanen
Matthijs Bockting
Céline Buren
Christiaan den Dulk
Igor Sorko
Daan Faber
Ralph Kooijman

 Zakelijke leiding/publiciteit
Per 1 januari 2021 is de samenwerking met Kienhuis gestopt. De belangrijkste reden hiervoor is het 
uitvallen van de structurele steun die we in de periode 2017-2020 kregen van het AFK. De taken rondom 
marketing en publiciteit liggen voorlopig bij onszelf en we worden ondersteund door een stagiair, Lola 
Storm. Voor het schrijven van aanvragen werken we geregeld samen met Céline Buren. 

Kerstkaart - foto: Laurien Riha

Love for Love - foto: Jorn Heijdenrijk
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 Love for Love
In het voorjaar speelden 5 leden van de Theatertroep Love for Love. Een voorstelling gebaseerd op de 
gelijknamige ‘comedy of manners’ van William Congreve, in de vertaling van Han van der Vegt (uitgegeven 
bij de Nieuwe Toneelbibliotheek onder de titel: Carrousel der Liefde). Czeslaw de Wijs van ‘t Barre Land en 
Annette Kouwenhoven van Maatschappij Discordia hebben het project begeleid op dramaturgie en spel. 
Wat ons aansprak in deze tekst is de constante vraag naar de rollen die binnen de liefde worden 
gespeeld en hoe de emancipatie daar soms mee op gespannen voet staat. We denken dat liefde iets 
universeels is, maar in werkelijkheid wordt de praktijk ervan sterk bepaald door hoe de maatschappij 
waarin wij leven is ingericht, en welke maatschappelijke positie wij in die samenleving hebben gekregen of 
verwerven.
Tijdens dit project hebben we op verschillende gebieden belangrijke stappen gezet. Het originele stuk 
hebben we flink ingekort en bewerkt. Hierin was plaats voor onze eigen fascinaties voor de periode 
waarin Congreve het stuk geschreven heeft, maar ook voor moderne interpretatie en uitleg van zijn 
tekst - die overigens al verrassend modern leest. De bijeenkomsten met de Wijs en Kouwenhoven 
waren heel leerzaam, vooral op het gebied van dramaturgie, tekstbehandeling en persoonlijke benadering 
van het materiaal. Aan Love for Love werkten we met drie minder Theatertroep-leden dan normaal en 
dit resulteerde in een nieuwe dynamiek. Op spelgebied werden nieuwe stappen gezet en ondanks de 
afwezigheid van de drie troepers, bleef onze signatuur overeind. 

“Onderwijl laat De Theatertroep zien dat hun Love for love niet alleen over jolijt, over-spel en verkleedpartijen 
gaat. Het collectief laat zien dat discussies over gender, identiteit, vrouw- en manbeelden altijd tijdgebonden zijn. 
En hoe kunst kan worden ‘misbruikt’, toen om zedenloosheid te propageren, nu om ‘homeopathische verdunning’ 
te verdedigen.”
 Anette Embrechts - Theaterkrant, 15 februari 2020 

Samenwerkingspartners: Czeslaw de Wijs en Annette Kouwenhoven

Landelijke tour: 11 februari 2020 tot 11 april 2020. (première op 14 februari in Frascati Theater). De 
tour werd op 13 maart stopgezet vanwege Covid-19 en de sluiting van de theaters. 

Activiteiten

Love for Love - foto: Jorn Heijdenrijk
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 Repelsteeltje of de blinde prinses
Patrick Duijtshoff werd dit jaar uitgeleend aan Theater Rotterdam om de rol van Prins Bernhard te 
vertolken in de familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duyns: Repelsteeltje of de blinde prinses. Het 
betrof een flinke tour in het schouwburg circuit. De voorstelling is een combinatie tussen het sprookje 
Repelsteeltje en de Greet Hofmans-affaire. 
Het is voor Duijtshoff een enorme ervaring geweest in de grote zaal. Daarnaast zijn er ook waardevolle 
contacten uit voortgevloeid. In de voorstellingen staan verschillende generaties acteurs naast elkaar op 
de vloer. Dit heeft er voor gezorgd dat de Theatertroep daar ook meer mee gaat uitproberen. Verder 
was de gehele machinerie van de familievoorstelling erg indrukwekkend en leerzaam. Zulke grote 
producties in de traditie van de pantomimes uit Engeland komen niet veel voor in Europa. 
Deze uitwisseling resulteerde in een nieuwe samenwerking tussen Kramer, Duyns en de Theatertroep. 

“Er wordt uiteraard weer volop en met veel plezier nadrukkelijk op de zaal gespeeld, in de eerste plaats door 
Wart Kamps die als Repelsteeltje niet louter het pesterige sprookjesfiguur is, maar zelf ook relatieproblemen 
heeft. Bernhard is natuurlijk bij uitstek geschikt om flink dik aan te zetten en dat doet Patrick Duijtshoff (what’s 
in a name) dan ook gretig.”
 Henri Drost - Theaterkrant, 28 december 2019 

Samenwerkingspartners: Don Duyns, Pieter Kramer en Theater Rotterdam.

Landelijke tour: 14 december 2019 tot 13 april 2020. (première op 27 december in Theater Rotterdam) 
De tour werd op 12 maart stopgezet vanwege Covid-19 en de sluiting van de theaters. 

Repelsteeltje of de blinde prinses - foto: Sanne Peper

Repelsteeltje of de blinde prinses - foto: Sanne Peper
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 MOT
In het voorjaar hebben Jochum Veenstra en Roos Visser samen met Guy Corneille en Josephine van 
Rheenen van de Dansers de voorstelling MOT gemaakt. Deze voorstelling was een interessante 
ontmoeting. De vier makers werkten in de eerste plaats vanuit de discipline waarin ze het meest 
bekwaam zijn (Josephine van Rheenen; dans en choreografie, Guy Corneille; muziek, Jochum Veenstra; 
theater en Roos Visser; kostuum en rekwisieten). Het uiteindelijke materiaal kwam voort uit 
ontmoetingen tussen deze verschillende expertises. Zo hebben we bijvoorbeeld onder begeleiding van 
Guy een band gevormd, dansten Josephine en Roos een duet, sprak Jochum een tekst over pijn begeleidt 
door muzikale improvisatie van Guy en stampte de grote nachtmerrie bizon -vervaardigd door Roos- 
intimiderend over de vloer. Het was een enorm leerzame en verdiepende ervaring. Al deze experimenten 
hebben samen tot een associatieve, droom-achtige voorstelling geleid. Angst was het thema waaruit we 
zijn vertrokken en de voorstelling is een veelvormige nachtmerrie geworden. 

Samenwerkingspartners: De Dansers

Landelijke tour: 12 en 13 juli 2020. De 8 voorstellingen die in eerste instantie gepland stonden, gingen 
door corona niet door. Hopelijk komt er een revanche in 2021. 

MOT - foto’s: Bart Grietens



 De Theatertroep Speelt
De geplande tour van Vaudeville de Marathon (een compilatie van ons vaudeville-materiaal van de 
afgelopen jaren, vergezeld van hapjes en drankjes) besloeg een groot deel van het najaar, maar kon door 
Covid-19 niet doorgaan, omdat voorstellingen niet langer dan 5 kwartier mochten duren en er maar 30 
man publiek in de zaal kon zitten vanwege praktische bezwaren. Toen vervolgens bleek dat Theaterfestival 
de Parade volledig geannuleerd werd, organiseerden we bij Frascati een klein theaterfestival in de zomer, 
onder de naam De Theatertroep Plays to Please you Everyday. Met een groep van 12 makers waren we 
gelukkig in de gelegenheid om live met elkaar te repeteren en dit resulteerde in vier korte voorstellingen 
van een uur, die we in de zomer in Frascati speelden en erna ook op tournee in het najaar. De vier 
voorstellingen die we speelden waren ten eerste: De Rhinoceros van Eugène Ionesco, een absurdistisch 
stuk met enorm veel parallellen, soms subtiel en soms heel duidelijk, met onze huidige tijd; 
Ten tweede KAAL, een double bill van Moord op Kale Man (whodunnit van Don Duyns) en De Kale 
Zangeres van Ionesco;
Ten derde De Bomen, Het Bos, een montagevoorstelling gebaseerd op Shakespeare’s As you like it. Met 
onder andere teksten van Noël Coward, Shakespeare en zelfgeschreven tekst;
Als laatste speelden we Vaudeville: de Liveshow, waar we een live-stream aan gekoppeld hebben. Dit betrof 
uur vol scènes en sketches, gebaseerd op een ideale televisieavond. Via onze website kon ons publiek 
naar de live-stream kijken en een bedrag doneren. 

“Het leukste aan De Theatertroep is de omvang van het acteurscollectief. Al gauw staan er tien spelers op het 
toneel. Kom daar nog maar eens om in deze tijden, waarin monologen de nieuwe dominante theatervorm zijn. 
Dat het allemaal raskomedianten zijn met een sterk gevoel voor improvisatie, maakt zo’n middagje en avondje 
Theatertroep een haast unieke ervaring.”
 Vincent Kouters - de Volkskrant, 20 augustus 2020

Landelijke tour: zomerfestival 18 t/m 19 augustus 2020. Theatertour: 16 september t/m 30 december 
(première 25 september). In november en december vielen er voorstellingen uit vanwege Covid-19.

8

Vaudeville de Liveshow KAAL

De Rinoceros De Bomen, Het Bos - foto’s Nicole Kienhuis
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 Hokus Pokus
Na jarenlang de familievoorstelling Door de 
Bomen te hebben gespeeld in theater De 
Krakeling, ontstond opnieuw de wens om 
voor een jong publiek een voorstelling te 
maken. Tijdens de kerstvakantie van 2020 had 
De Krakeling nog plek in de agenda en zo 
geschiedde. De groep kwam op het idee om de 
voorstelling Magic Tricks, die Patrick Duijtshoff, 
Nicoline Raatgever en Christiaan den Dulk in 
de zomer van 2015 speelden, nieuw leven in 
te blazen. Deze voorstelling (niet echt voor 
kinderen) was gebaseerd op de altijd mislukkende 
goochelshows van Tommy Cooper, met veel 
slapstick, knorrig gemompel en acts die met een 
sisser aflopen. 
Voor Hokus Pokus vroegen we aan Don Duyns om teksten te schrijven aan de hand van het door ons 
verzonnen plot. De voorstelling vertelt het verhaal over een circus dat ooit het beste circus ooit was. 
Maar twee broers hebben bijna alle dieren en artiesten weggetoverd en ze weten niet hoe ze die weer 
terug kunnen krijgen. Gelukkig is nog niet iedereen verdwenen, want er rent een groepje pinguïns rond 
en een stinkdier en een giraf vergelijken zich met elkaar. Een boze clown vertelt waarom hij zo’n slecht 
humeur heeft en de vegetarische leeuw doet ook nog een dansje. Ondertussen serveren de twee broers 
het publiek allerlei goocheltrucs, geholpen door hun zusje Nola. 
Helaas kon de voorstelling in de kerstvakantie niet doorgaan. We hopen in ieder geval in de zomer te 
kunnen spelen en ondertussen maken we plannen om een filmregistratie te maken. 

Samenwerkingspartners: Christiaan den Dulk, Don Duyns 

Landelijke tour: van 19 december tot 20 juni 2021. De tour is tot nu toe niet begonnen vanwege 
Covid-19 en de sluiting van de theaters. 

Hokus Pokus - foto: Lola Storm

Hokus Pokus - foto: Lola Storm
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 Podcast 
In de weken dat wij niet konden optreden in het theater, hebben we twee afleveringen opgenomen van 
Vaudeville - De Podcast. In de kelder van ons café Theatercafé de Richel bouwden we een provisorische 
opnamestudio waarin we op gepaste afstand allerlei sketches gemaakt en opgenomen hebben. Dit was 
een zeer leerzaam proces, waarbij wij gepoogd hebben vaudeville-materiaal uit ons repertoire om 
te schrijven naar radio en tevens nieuw materiaal te schrijven. Het resulteerde in een absurdistische 
samenstelling van interviews, scènes, muziek en reportage. Zo passeerden een chaotische bejaardenbingo, 
een grenscontrole, een aria die uitmondde in een hoestaanval en een interview met een boogschutter 
die uit nood gedwongen vanuit huis opereert, de revue. 

 Livestream 
Door de aanschaf van filmapparatuur en ander materiaal, was 
het mogelijk de voorstelling Vaudeville – de liveshow online aan 
te bieden via de live-stream. De voorstelling bestond uit een 
sketch-programma “gebaseerd op de favoriete televisieavond van 
de gemiddelde Nederlander”, met onder andere een spelshow, 
een cursus Noord-Koreaans koken en een houtje touwtje-
sciencefiction-scène. Met drie camera’s werd gefilmd, als ware het 
een heuse studio. Tussen het spelen van de scènes door, filmden 
spelers met een handheld camera de close-ups. Cas, techniek 
stagiair, bediende de camerastandpunten en was daarmee 
verantwoordelijk voor de live montage. De ervaring met het 
maken van deze hoogwaardige live-stream is voor de toekomst 
ontzettend waardevol. 

 Theater Festival 
In opdracht van het Theater Festival - wat in 2020 geheel online plaatsvond - namen we een negental 
sketches op in International Theater Amsterdam. Aan het eind van de talkshow van het festival werd 
een aflevering van ons uitgezonden. Als oude vrouwtjes met theedoeken op ons hoofd spraken we 
vanuit verschillende hoeken van ITA over de onderwerpen die net waren besproken talkshow. Het ging 
bijvoorbeeld over ‘hoe gaat het met het theater’; ‘the next generation’ en ‘activisme vs. ironie’. Aan de 
hand hiervan hebben wij materiaal geschreven en gespeeld, altijd met een twist en een knipoog. Bij het 
opnemen werden we geholpen door collega Christiaan den Dulk, die ervaring heeft met film en het 
geluid werd gedaan door onze stagiair Cas van Eldonk. De filmpjes zijn terug te zien op onze Vimeo.

Andere Activiteiten

De Theatertroep speelt - foto’s Nicole Kienhuis
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 Platform Aanvang! 
Platform Aanvang! is een jonge organisatie, 
die het levenslicht zag in november 2019. 
Rosa Asbreuk plaatste een berichtje op 
Facebook met de oproep voor een gesprek 
met haar collega’s en generatiegenoten 
over het theaterveld. De oproep vond ruim 
gehoor en op 7 december 2019 verzamelde 
zo’n 80 theaterwerkers zich in de Rode 
Zaal van theater de Brakke Grond. Er was geen vooropgezet doel, er waren geen vaste agendapunten, 
het ging erom te horen waarom een ieder daarheen gekomen was. Een van de gemene delers was 
dat men zich politiek wilde engageren, maar eigenlijk niet precies wist hoe de vork in de steel zat. Er 
werd teruggekeken op het beleid van het afgelopen decennium om te kunnen inzien wat de huidige 
gang van zaken was en er kwam focus op de korte en de lange termijn. De tweede bijeenkomst vond 
een maand later plaats in het Huis Utrecht. Sinds de eerste bijeenkomst van Platform Aanvang! is er 
vanuit de stuurgroep, waar Kyrian en Rosa in zitten, gezocht naar verbinding met brancheverenigingen 
en andere groepen. Via de Kunstenbond heeft Aanvang! Zich afgelopen jaar bij de Creatieve Coalitie 
gevoegd. De Creatieve Coalitie brengt 44 beroepsverenigingen en platforms uit de culturele en creatieve 
sector samen. De Creatieve Coalitie zit samen met o.a. Kunsten ‘92 in ‘De Taskforce Culturele en 
Creatieve Sector’ en zet zich daarbij in voor met name betere omstandigheden voor werkenden op 
de arbeidsmarkt, zeker in deze crisis. Aanvang! zet zich in tegen de bezuinigingen door bijvoorbeeld 
enerzijds input te geven aan de lobby en anderzijds door zelf acties op te zetten. Zo organiseerden 
ze samen met NAPK en Kunsten ‘92 tijdens het Theater Festival een cultuurdebat met de politieke 
woordvoerders over de bezuinigingen op het Fonds Podiumkunsten en met de Creatieve Coalitie 
organiseerden ze de Rode Loper actie voor de Tweede Kamer. Die actie liet al het werk zien dat door de 
crisis verloren is gegaan. Nu focussen ze zich op de Collectieve Droom; een groot traject met als doel 
adviezen en voorstellen voor veranderingen in het nieuwe Kunstenplan ‘25-’29.

 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.
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De voorstelling Rhinoceros van Eugène Ionesco, die wij 
voor ons zomerfestival in Frascati en de daarop volgende 
tour bewerkten, werd geboekt door de middelbare 
school Laar en Berg. Hier geeft onze goede kennis en 
collega Ralph Kooijman drama- en filmlessen. Op één dag 
speelden we in de aula drie keer de voorstelling voor in 
totaal bijna 300 leerlingen. Het project vond plaats ten 
tijde van de sluiting van de theaters dus voor ons was het 
een buitenkans op toch de vloer op te kunnen en dan 
ook nog voor zulk uitdagend publiek. De nagesprekken, 
geleid door Kooijman, waren heel goed en inhoudelijk. De 
leerlingen herkenden veel parallellen met de huidige situatie en hadden ook veel op te merken over onze 
uitvoering. We verlieten na een lange dag erg enthousiast het schoolplein met het plan de voorstelling nog 
veel vaker te verkopen aan scholen, met aansluitend een educatief programma. Helaas gooide Covid-19 
roet in het eten en hebben we het tot dusver moeten uitstellen. De leerlingen zijn na aanleiding van onze 
voorstelling zelf de vloer opgegaan met het materiaal, wat resulteerde in komische filmpjes. 

Onder begeleiding van Floortje Bakkeren hebben acht studenten van theateropleiding De Trap in 
Amsterdam onze bewerking van Love for Love gelezen en zijn ze in februari naar de voorstelling komen 
kijken. We hebben een voor- en een nagesprek met de studenten georganiseerd. Ze zaten vol vragen 
en opmerkingen en het is voor ons altijd leuk en leerzaam om op deze manier met educatie bezig te 
zijn. Het ging veelal over onze manier van werken en spelen, de keuze voor deze tekst, de keuzes in de 
bewerking en de bezetting van de personages. Ze zouden aan het einde van de tour nog eens komen 

De Theatertroep speelt - foto’s Nicole Kienhuis

De Theatertroep spee;lt- foto: Nicole Kienhuis
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kijken, maar dat is er door corona niet van gekomen. Randprogrammering

datum wat WAAR

aantal 

voorstellingen

aantal 

toeschouwers

12-02-2020

voorgesprek met 

trap studenten frascati 1 8

13-02-2020

nagesprek met trap 

studenten frascati 1 8

11-11-2020 schoolvoorstelling Laar en Berg 3 277

11-11-2020 nagesprek Laar en Berg 3 277

21-11-2020

Nagesprek 

buurtgroep

Theater de 

Verbeelding 1 16

Randprogrammering

Datum Wat WAAR

Aantal 

voorstellingen

Aantal 

toeschouwers

12-02-2020

voorgesprek met 

trap studenten frascati 1 8

13-02-2020

nagesprek met trap 

studenten frascati 1 8

11-11-2020 schoolvoorstelling Laar en Berg 3 277

11-11-2020 nagesprek Laar en Berg 3 277

21-11-2020

Nagesprek 

buurtgroep

Theater de 

Verbeelding 1 16

Titel datum 1e 
voorstelling

datum 
laatste 
voorstelling

Aantal
voorstel-
lingen

Theater Plaats Bezoe
ker

beta
ald

Movares 6-1-2020 06-01-2020 3 St. Jans Kerk Utrecht 600 600

Love for 
love

20-01-2020 20-01-2020 1 ECI Roermond 100 100

11-2-2020 11-02-2020 1 Frascati Amsterdam 88 85

12-2-2020 12-02-2020 1 Frascati Amsterdam 68 66

13-02-2020 13-02-2020 1 Frascati Amsterdam 79 79

14-02-2020 14-02-2020 1 Frascati Amsterdam 81 71

15-02-2020 15-02-2020 1 Frascati Amsterdam 85 81

19-02-2020 19-02-2020 1 Frascati Amsterdam 78 74

Speellijst en publieksaantallen
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20-02-2020 20-02-2020 1 Frascati Amsterdam 55 54

22-02-2020 22-02-2020 1 De lieve 
vrouw

Amersfoort 75 71

27-02-2020 27-02-2020 1 Schouwburg 
Rotterdam

Rotterdam 79 70

28-02-2020 28-02-2020 1 ECI Roermond 75 72

5-3-2020 5-3-2020 1 Kikker Utrecht 75 74

6-3-2020 6-3-2020 1 Kikker Utrecht 77 73

7-3-2020 7-3-2020 1 Kikker Utrecht 77 73

MOT 12-7-2020 12-07-2020 1 Kikker Utrecht 51 49

  13-07-2020    13-07-2020 2 Kikker Utrecht 51 49

De 

Theater-

troep 

speelt   18-08-2020    18-08-2020 3 Frascati Amsterdam 75 73

  19-08-2020    19-08-2020 3 Frascati Amsterdam 26 23

  20-08-2020    20-08-2020 3 Frascati Amsterdam 52 49

21-08-2020 21-08-2020 3 Frascati Amsterdam 55 52

22-08-2020 22-08-2020 3 Frascati Amsterdam 87 84

25-08-2020 25-08-2020 3 Frascati Amsterdam 82 79

26-08-2020 26-08-2020 3 Frascati Amsterdam 85 82

  27-08-2020    27-08-2020 3 Frascati Amsterdam 104 101

28-08-2020 28-08-2020 3 Frascati Amsterdam 102 99

29-08-2020 29-08-2020 3 Frascati Amsterdam 104 99

16-09-2020 16-09-2020 2 Verkadefabriek Den Bosch 170 170

17-09-2020 17-09-2020 3 Verkadefabriek Den Bosch 310 310

18-09-2020 18-09-2020 3 Verkadefabriek Den Bosch 117 117

19-09-2020 19-09-2020 2 Verkadefabriek Den Bosch 122 122

24-09-2020 24-09-2020 2 Frascati Amsterdam 40 40

25-09-2020 25-09-2020 3 Frascati Amsterdam 66 66

26-09-2020 26-09-2020 3 Frascati Amsterdam 60 60



De Theatertroep 

15

29-09-2020 29-09-2020 2 Frascati Amsterdam 44 44

30-09-2020 30-09-2020 2 Frascati Amsterdam 51 51

9-10-2020 09-10-2020 2 Het 

Nationale 

Theater

Den Haag 101 100

10-10-2020 10-10-2020 1 Dakota Den Haag 40 31

17-10-2020 17-10-2020 1 Theater de 

Omval

Diemen 30 30

24-10-2020 24-10-2020 3 Mimik Deventer 66 66

29-10-2020 29-10-2020 2 De Harmonie Leeuwarden 34 34

30-10-2020 30-10-2020 2 Kikker Utrecht 60 60

31-10-2020 31-10-2020 3 Kikker Utrecht 90 90

1-11-2020 01-11-2020 3 Kikker Utrecht 88 88

21-11-2020 21-11-2020 3 School Laar 

en Berg

Laren 277 277

27-11-2020 27-11-2020 2 Schouwburg 

Spot

Groningen 56 56

3-12-2020 2-12-2020 2 ECI 

Cultuurfabriek

Roermond 49 37

4-12-2020 4-12-2020 2 Ins Blau Leiden 41 41

5-12-2020 5-12-2020 2 Ins Blau Leiden 37 37

12-12-2020 12-12-2020 3 Hoge Woerd Utrecht 73 73

Online activiteiten Luisteraars

Vaudeville de Podcast #1 814

Vaudeville de Podcast #2 350

Vaudeville de Liveshow 5x    ~600

Stil komen te staan. Podcast voor MOT 458
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 Rosa Asbreuk: ‘Er moet iets radicaals gebeuren.’ 
 Luc de Groen 23 oktober 2020 De Theaterkrant

Actrice en theatermaker Rosa Asbreuk (1990) ontpopte zich het afgelopen seizoen tot lobbyist. 
Overtuigd van de noodzaak van solidariteit en actie in tijden van subsidieperikelen en corona 
richtte ze met een aantal geestverwanten Platform Aanvang! op. Het werd ‘serious business’. En 
hoe nu verder met haar eigen Theatertroep?

Ik spreek met Rosa op 20 augustus in Café de Richel in Amsterdam, dus na de uitslag van de 
subsidiebeslissingen van het Fonds Podiumkunsten (FPK), maar voordat bekend wordt dat de B-lijst 
van instellingen waar geen geld meer voor was, gered wordt. ‘Er is zoveel aan de hand, dat het voor 
mijn gevoel niet in één jaar past – maar het is toch gebeurd. Het is een jaar geweest van verschillende 
aandachtspunten: enerzijds het maken van voorstellingen, de artistieke focus, anderzijds het schrijven van 
de vierjaren-aanvraag voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. Toen 
kwam de corona en het thuiszitten. En door het hele jaar heen was er ook nog Platform Aanvang!. En nu 
merk je dat er langzamerhand weer focus komt op de toekomst.’ 

Laten we met Platform Aanvang! beginnen. Wat is het? En hoe is dit initiatief ontstaan?

‘Momenteel zijn we een kernteam van twaalf mensen die allemaal binnen de sector werkzaam zijn. 
Als kernteam proberen we vervolgens een zo groot mogelijk deel van de sector te betrekken bij de 
gesprekken die we faciliteren, en te vertegenwoordigen in onze lobby. 

We zijn dus enerzijds een lobbyorganisatie geworden. Dat betekent dat we ons geluid willen laten 
horen richting de politiek over bijvoorbeeld de B-lijst van het Fonds Podiumkunsten of de zorgelijke 
situaties waarin zelfstandigen tijdens de coronacrisis terechtkwamen. Daarvoor sluiten we ons aan 
bij belangenorganisaties zoals Kunsten ‘92 en het NAPK (Nederlandse Associatie Podiumkunsten). 
Anderzijds zijn we de aanjager van een gesprek. ‘Aanvang’ is ooit opgericht voor het opzetten van een 
structureel gesprek binnen de sector. Met dat gesprek proberen we zoveel mogelijk mensen die in de 
sector werken te engageren en laten weten dat hun mening, zegje of luisterend oor belangrijk is. Dat 
gesprek voedt de lobby, maar is ook een doel op zichzelf.

De week voor de eerste bijeenkomst, november vorig jaar, hebben we de naam Platform Aanvang! 
bedacht. Dat vonden we allemaal wel een prikkelende naam, want we hadden allemaal het gevoel dat 
het een beginpunt moest zijn. Hier moet het beginnen, met een uitroepteken want er moet actiever 
worden gedacht over hoe wij in het veld met elkaar omgaan. In die eerste bijeenkomst werd duidelijk 
dat er enerzijds behoefte was aan een gesprek over de korte termijn, dus dat ging dan vooral over 
de meerjarensubsidies die eraan kwamen, de korting op het Fonds Podiumkunsten. Anderzijds was er 
behoefte aan een langetermijngesprek over wat wij nu de collectieve droom noemen. Eigenlijk de vraag: 
in wat voor sector wil je werken? En dat is natuurlijk een enorm groot gesprek, dat momenteel vooral 
gaat over subsidiestructuren. Ik voel die heel erg wringen en je hoort van alle kanten dat het niet meer 
past, hoe het nu gaat.’ 

Wat doet Platform Aanvang! op dit moment?

‘Voor de korte termijn zijn we heel erg bezig met het Fonds Podiumkunsten; de adviezen die zijn 
uitgebracht en de enorme B-lijst die is ontstaan van groepen die wel subsidiabel zijn maar wegens gebrek 

Interviews en recensies
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aan geld niet gehonoreerd kunnen worden. Daarmee richten we ons vooral op de politiek, op het 
duidelijk maken van het belang van het Fonds. Je merkt dat de cultuurwoordvoerders heel erg mee zijn, 
die zijn allemaal totaal overtuigd van dat belang en willen allemaal heel graag geld vinden. Toch was de 
minister in eerste instantie nog niet overtuigd. Dat werd eigenlijk al vrij snel duidelijk in coronatijd met 
de 300 miljoen noodsteun, waar die naartoe ging. 

Dus nu zijn wij een ‘alinea-actie’ begonnen, waarmee we zoveel mogelijk groepen en individuen 
benaderen die afhankelijk zijn van het Fonds, en verzoeken om een korte alinea te schrijven waarom het 
Fonds zo essentieel is. Inmiddels zijn we over de vierhonderd reacties. Dit soort acties zetten we dan 
samen op met NAPK, Kunsten ‘92 en de Kunstenbond. Voor ons zijn die samenwerkingen heel belangrijk, 
want we merken dat alle lobby’s heel versplinterd voelen. Als Platform Aanvang! hebben we ook de rol 
op ons genomen om die in verbinding te krijgen. Wat opvalt is dat de mensen die ons weten te vinden 
niet per se heel goed weten hoe het veld in elkaar zit, dat er bijvoorbeeld een NAPK ís, en een Kunsten 
‘92. Wij hopen dus ook een brugfunctie tussen het veld en de lobby te vervullen.’ 

Hoe is voor jou het werk met Platform Aanvang! veranderd door corona?

‘Wij hadden 2 maart, de dag van de deadline van de vierjaren-subsidieaanvraag van het Fonds 
Podiumkunsten, een solidariteitsavond georganiseerd. Een avond vanuit de gedachte: we weten dat er 
te weinig geld is, maar we laten ons niet tegen elkaar uitspelen, wij zijn solidair met elkaar. En dat was 
zo’n beetje de laatste dag dat ik andere mensen heb gezien. Op die avond hebben we ook een petitie 
gelanceerd: ‘Nederland maakt kunst, kunst maakt Nederland’, die is toen binnen een week 12 duizend 
keer getekend. Wij hadden de ambitie om in heel Nederland het draagvlak voor kunst en cultuur 
zichtbaar te maken. Want het vermoeden is er dat er enorm veel draagvlak is, bijvoorbeeld onder al die 
mensen die op amateurniveau kunst beoefenen, in koren zingen of zelf schilderen. Al die mensen wilden 
we de petitie laten ondertekenen en zo wilden we structureel meer geld te vragen aan de politiek. Dat 
ging dus eigenlijk heel erg goed, en toen kwam corona. En toen konden we alles wat we voor ogen 
hadden niet meer doen. 

Op dat moment veranderde het doel van Platform Aanvang!. We voelden dat ons doel moest zijn om 
de coronasteun zo breed mogelijk te krijgen. Daarbij maakten we ons vooral zorgen om de zzp’ers. We 
hoorden veel verhalen van mensen van wie alle opdrachten waren afgezegd en tegen wie geen woord is 
gezegd over hoe ze betaald zouden worden, en of ze überhaupt betaald zouden krijgen.’

Is de toon van Platform Aanvang! toen serieuzer geworden?

‘Ons werk was opeens veel zakelijker, het had opeens niets meer te maken met artistieke praktijken of 
publiek, Het ging over geld, en hoe we ervoor konden zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen die 
boot van de noodsteun zouden vallen. Het werd dus ook ontzettend politiek. Ik ben eigenlijk blij dat we 
daar nu weer een beetje uit weg gaan, maar het was echt serious business. 

We voelden: het is nu of nooit. Nu kun je invloed uitoefenen, en het moet ook want er gaan echt 
mensen ten onder. Mensen die nu gewoon geen inkomen hebben. En dan komt er 300 miljoen euro 
noodsteun voor de BIS. Dat viel helemaal verkeerd. Die mensen denken dan: ik heb helemaal niet met 
zo’n instelling te maken, dus ik kan hier helemaal niets mee.

En daar staat dan tegenover het dedain in de politiek tegenover kunst en cultuur. ‘Dan ga je maar wat 
anders doen. Dan laat je je maar omscholen.’ Dan denk ik: dat zou je toch niet zeggen als je mijn beroep 
serieus neemt? Dan zou je toch juist nadenken over hoe we ervoor gaan zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen na de coronacrisis weer hun werk kunnen doen?’
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Was er een moment dat er weer wat lucht kwam?

‘Eigenlijk pas met de posteractie op 29 juni, de dag voor het tweede Kamerdebat over kunst en cultuur. 
We hebben toen met de Creatieve Coalitie een loper gelegd voor het gebouw van de Tweede Kamer 
van posters van voorstellingen die gecanceld waren. Dat gaf een heel mooi beeld van alles wat er nu niet 
is. Met daarbij de vraag: zorg er alsjeblieft voor dat deze mensen deze periode kunnen overleven zodat 
ze daarna weer aan de slag kunnen. Dat was voor mij een kantelpunt. We stonden daar met maar veertig 
mensen, maar het was zo’n goed beeld, dat veel politici getriggerd waren. Toen zag ik dat er dus best 
politici te vinden zijn die meer geld voor de kunsten willen en die het belang snappen, die ook weten hoe 
lang we al op een houtje bijten.’ 

Platform Aanvang! heeft gesolliciteerd naar het voorzitterschap van de Raad voor Cultuur. 
Waarom vonden jullie dat belangrijk?

‘Vooral omdat we voelden dat het anders moet. Onze grootste vraag was eigenlijk: waarom lijkt de Raad 
voor Cultuur een vrij willekeurige selectie aan ervaringen uit het veld te verzamelen en op basis daarvan 
advies uit te brengen? Het is toch een orgaan dat kennis en ervaring doorspeelt naar de minister, 
waarom kunnen dat niet de kennis en ervaringen van de kunstenaars zelf zijn? Voor ons is dit een 
statement dat wij als sector naar het voorzitterschap willen solliciteren. 

Helaas hebben ze al laten weten dat wij het niet gaan worden. We hebben een gesprek met ze gepland, 
maar ze hebben laten weten dat het niet om de sollicitatieprocedure zal gaan. Ze vonden het erg 
onorthodox, maar er zijn vijftig andere kandidaten uitgenodigd die beter in het profiel passen.

Maar dat gesprek willen we wel voeren. We hebben twee online overlegrondes met onze achterban 
georganiseerd, waarin we input vragen voor wat wij met de Raad voor Cultuur moeten bespreken. We 
willen in dat gesprek het doorgeefluik voor het veld richting de Raad zijn.’

Wat had jij zullen doen op 12 maart, de dag van de lockdown?

‘Ik had die dag een afspraak voor een actie die na de uitslag van de BIS georganiseerd zou worden, 
ergens in juli. En we zouden spelen die dag, en de dag daarna ook, en de dag daarna ook. We zaten 
midden in de tour van onze voorstelling Love for Love. We hadden toen vijf dagen niet gespeeld, en 
opeens was de laatste er al geweest.’ 

Wanneer realiseerde je je dat?

‘Nou het was heel maf. We zouden de volgende dag naar Leeuwarden gaan, en ik dacht eerst nog: 
Leeuwarden, dat is zo ver in het noorden, daar zal het vast nog wel doorgaan. Maar we konden ze niet 
bereiken, iedereen was natuurlijk in totale chaos, wij wisten tot die dag erna niet dat het echt niet door 
zou gaan. Ik vond het totaal surreëel. We waren heel blij met de voorstelling, en het ging heel goed. Maar 
opeens was dat allemaal weg. 

Ik ben nu ook heel anders naar onze solidariteitsavond gaan kijken. In mijn hoofd is dat nu ‘voor 
corona’. En wat komt er na corona? Dat is nog steeds niet geweest, dat je weer gewoon een avond kunt 
organiseren. Dat vind ik nog steeds heel raar, dat na corona er nog steeds niet is. We kunnen wel weer 
spelen, maar er kunnen maar 36 mensen in. Ik ben heel erg bezig met afstand, het veilig maken voor het 
publiek en voor mezelf. Dus het heeft nog steeds niet de ontspanning die ik zou willen. Maar we hebben 
vijf maanden niet gespeeld.’ 
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Jullie hadden zelf aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten en bij het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst. Hoe hebben jullie als collectief die aanvraag geschreven?

‘In oktober zijn we begonnen met verlanglijstjes maken, van wat we willen gaan doen de komende 
jaren, met wie we willen samenwerken. Toen hebben we vier grote projecten gekozen en drie kleinere. 
Daarbij hebben we gezegd: we willen geen onderscheid maken tussen vaudeville en repertoire, we zijn 
gewoon de Theatertroep. Al onze voorstellingen hebben vaudevillekenmerken, maar voor ons komt 
dat ook terug in onze repertoirevoorstellingen. De afgelopen vier jaar hebben we denk ik echt onze 
stijl gevonden: enerzijds werken met bestaande tekst, terwijl we ernaast ook nieuw materiaal schrijven, 
nieuwe scènes maken, het beeldende afwisselen met zang, tekst en slapstick. Dat werkt in principe 
voor elke voorstelling, en dat geeft ons heel veel plezier en vrijheid om te spelen. En tegelijkertijd is dat 
voor ons ook inhoud, is vaudeville voor ons ook inhoud. We krijgen dat vaak niet goed uitgelegd aan de 
subsidiënten, maar het is wel zo.’ 

Bij het Fonds Podiumkunsten is jullie aanvraag afgewezen en bij het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst zijn jullie positief beoordeeld maar was er geen geld voor honorering. Hoe was die dag, 
waarop jullie die uitslagen te horen kregen?

‘Die dag was het ook de sterfdag van Loek Zonneveld, die een goede vriend van me was. We waren die 
ochtend bij zijn graf, en toen had ik zoiets van: wat er ook gebeurt, het komt wel goed. We hadden van 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst een preadvies gekregen, dat advies was verschrikkelijk. Toen het 
uiteindelijk positief uitviel (maar onder de zaaglijn), was ik verbaasd. Maar goed, toch geen geld. En toen 
kwam het Fonds Podiumkunsten, en gek genoeg had ik goede hoop. Maar dat was negatief, en dat advies 
steekt nog steeds wel. Dan staat er bijvoorbeeld dat we de activiteiten niet genoeg hadden uitgelegd, dat 
het te veel hangt op de samenwerkingen. En dat klopt ook, we gáán uit van de samenwerking. We hebben 
bijvoorbeeld met Pieter Kramer en Don Duyns bedacht dat we een theaterthriller gaan maken. We gaan 
niet van tevoren al bedenken hoe dat eruit gaat zien, want je gaat sámenwerken. Het voelt ook alsof 
onze praktijk gewoon niet wordt begrepen. Tegelijkertijd was de kritiek op ons werk op een hele gekke 
manier heel persoonlijk en specifiek. Ze schreven: het schort aan timing, slapstick en fysieke flexibiliteit. 
Ik heb geen idee wat dat betekent. Nu ben ik zo ver dat ik denk dat ik het ook niet meer serieus kan 
nemen.

En ik denk dat veel groepen dat hebben. Natuurlijk realiseer je je: er is veel te weinig geld, er moeten wel 
keuzes worden gemaakt. Toch kun je je afvragen of deze keuzes wel gemaakt moeten worden. Er is nu zo 
weinig geld, dus hou je dan nog wel genoeg over om het een serieuze keuze te maken?’ 

Voedt dat onbegrip de lust tot strijden bij Platform Aanvang!?

‘Het is voor mij wel verbonden. Het wrange is dat we hiermee al een half jaar geleden bezig waren. We 
wisten dat er veel te weinig geld was bij het Fonds Podiumkunsten, dus dat sowieso een heel aantal 
gezelschappen op de B-lijst zouden belanden. En op de eerste Aanvang!-meeting werd al duidelijk dat de 
onvrede over het systeem groot was. Ik merk dat nu de adviezen er zijn, de actiebereidheid 300 procent 
is. Dan denk ik: jongens, waar waren jullie een half jaar geleden? Maar nu opeens wil iedereen solidair zijn 
om de B-lijst te redden. Terwijl het een half jaar terug best moeilijk was mensen bereid te vinden om zich 
hierover openbaar uit te spreken op de solidariteitsavond van Aanvang!.’ 

Is het nu dan te laat?

‘Ja, dat denk ik wel. Dat is ook het lastige aan corona. Als dat niet was gebeurd, had je je al veel eerder 
kunnen voorbereiden op wat er 3 augustus aan zat te komen. Aan de andere kant, corona heeft de 
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dingen dan wel vertroebeld, maar elke vier jaar zijn we als sector eigenlijk te laat. Ergens snap ik het ook, 
dan opeens wordt het tastbaar, kun je namen verbinden aan die B-lijst.

Maar er wordt toch ook een wantrouwen tegenover deze manier van beoordelen uitgesproken, 
tegenover de commissies en de manier waarop het advies is opgeschreven. Tegelijkertijd wordt er 
gelobbyd voor 15,8 miljoen, de B-lijst. Als je zo twijfelt aan de manier waarop er is geoordeeld, waarom 
ga je dan niet het gesprek aan over het beoordelen? Nu wordt die scheiding tussen positief en negatief 
beoordeeld gewoon in tact gelaten, maar eigenlijk zou je zelf die scheiding niet willen of moeten of 
kunnen maken, want je bent het gewoon niet eens met de manier waarop die adviezen tot stand zijn 
gekomen.’ 

Wat zou er dan moeten gebeuren?

‘Er zou iets radicaals moeten gebeuren. Bijvoorbeeld dat alle groepen hun opdracht teruggeven. Dat mag 
je niet vragen van groepen, maar ik zou wel daarvoor pleiten. Dat je zegt: ik geef mijn geld terug, en wij 
als FPK-gezelschappen gaan samen bedenken hoe dit geld verdeeld moet worden. Nogmaals, ik vind niet 
dat je dat mag eisen van groepen die nu wel geld hebben gekregen, want die verdienen het ook, maar iets 
radicaals is echt nodig om uit deze situatie te komen.’

Hoe nu verder met de Theatertroep?

‘De klap is nog steeds voelbaar. Dit was voor ons het moment om op een duurzamere manier ons 
werk te kunnen doen. En daar heb je gewoon geldstromen voor nodig die niet elke drie maanden weer 
wegvallen, of die misschien zelfs helemaal niet komen omdat je voor iedere voorstelling weer moet 
aanvragen. Tegelijkertijd zijn we nu als statement in een keer drie nieuwe voorstellingen gaan maken. We 
gaan door, we gaan weer vier jaar proberen het vol te houden. En we gaan ook onderzoeken hoe we op 
andere manieren onszelf kunnen financieren, hoe we onafhankelijker kunnen zijn van fondsen. Hoe is nog 
even de vraag, maar we zijn wel met een aantal ideeën bezig die buiten het theater plaatsvinden waarmee 
we geld kunnen verdienen dat terugvloeit naar ons.’ 

En met Platform Aanvang!?

‘We zijn nu eigenlijk bezig met drie dingen: de blik naar binnen, de blik naar buiten en de blik naar de 
toekomst, de collectieve droom. Dat zijn koepeltjes geworden waar we onze acties en gesprekken onder 
scharen. Wat we het liefst zouden willen is dat de volgende vierjarenronde op een hele andere manier 
zou gaan. Hoe dat weet ik nog niet, maar ik denk dat wat we het afgelopen half jaar gebouwd hebben aan 
een netwerk, en dat dat nu genoeg basis heeft om dit soort gesprekken op een serieuze manier te gaan 
voeren. Dat proces willen we graag aanvoeren, en iedereen erbij betrekken die daar ideeën over heeft. 
Het zullen geen gemakkelijke gesprekken worden, maar het is nu wel echt heel duidelijk dat het moet. 
Dat het radicaal anders moet en dat we de tijd moeten nemen om die gesprekken het komende jaar te 
gaan voeren. Het moet uit de sector zelf komen.’

Hoe ziet Platform Aanvang! er over vier jaar uit?

‘De richting wordt bepaald door wat er leeft bij het kernteam. Wij zijn allemaal individuen die hun eigen 
gedachten hebben over wat het probleem in de sector precies is en hoe we het veld vorm zouden 
moeten geven. Maar wat ik heel mooi vind, en dat is ook vergelijkbaar met hoe de Theatertroep werkt, 
is dat het eigenlijk een soort paraplu is waaronder verschillende dingen kunnen samenkomen. Nu is dat 
de lobby enerzijds en het faciliteren van het gesprek anderzijds. Maar hoe het er over vier jaar uitziet is 
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totaal afhankelijk van wie er dan aan werken. Ik weet niet wie zich de komende jaren wil aansluiten en 
wie van het huidige kernteam een andere weg inslaat. Maar wat ik zou hopen is dat Platform Aanvang! 
over vier jaar een netwerk is dat door iedereen met een idee of een vraag kan worden gevonden. Het 
was denk ik tijd om nieuwe stemmen te laten horen aan de politiek, maar ik hoop dat er over vier jaar 
weer andere mensen zijn, voor wie het dan belangrijk is dat hun stem door de politiek gehoord wordt.’ 

Op 15 september, Prinsjesdag, werd bekend dat de 15 miljoen euro die nodig was om de B-lijst 
van het Fonds Podiumkunsten te redden er toch gaat komen. Op 16 september spreek ik Rosa 
nog een keer en vraag ik om een reactie op deze ontwikkelingen.

‘Ten eerste is het natuurlijk fantastisch, er zijn nu echt heel erg veel instellingen die toch de komende 
vier jaar zoveel moois kunnen gaan maken. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Anderzijds hoop ik 
dat we nu niet allemaal op onze lauweren gaan rusten omdat de buit binnen is, want ik denk dat er 
nog veel te winnen valt. Ik denk dat het gesprek met de politiek nu misschien nog wel belangrijker is 
geworden, omdat we echt dingen structureel moeten gaan veranderen zodat we niet over vier jaar weer 
in hetzelfde pakket terecht komen en moeten repareren. Maar ik ben vooral blij voor al die groepen die 
alsnog de komende vier jaar kunnen gaan werken. 

Wij als Theatertroep zitten daar helaas niet bij, dus voor onszelf kan ik niet blij zijn. En dat besefte ik op 
Prinsjesdag ook wel. Ik was daar al zo lang mee bezig, dat er geld bij moest komen en dan is het er. En dan 
realiseer je je dat het voor ons niet uitmaakt. Dat wist ik natuurlijk wel, maar dat was toch even heel zuur.’

Was je verrast door deze uitkomst?

‘De afgelopen weken zat het in de pijpleiding dat er iets heel positiefs aan zat te komen, dus toen ik het 
las was ik niet zo verbaasd. Wat me vooral positief heeft verrast is dat de minister zelf benoemde dat de 
lobby vanuit de sector zo sterk was. Dat zij het gevoel had dat ze samen met de sector een hele stevige 
lobby heeft kunnen voeren richting de regeringspartijen door alle cijfers en persoonlijke verhalen die we 
hebben verzameld. Dus daar was ik wel blij over, dat het echt heeft geholpen. Dat het zin heeft gehad dat 
wij als sector van ons hebben laten horen.’

 Love for Love 

Love for Love is een klassieke comedy of manners, met gewin als inzet en lust als middel. 
Heerlijk. ★★★★

Het onbekende stuk van Congreve is een kolfje naar de hand van de Theatertroep. 
Karin Veraart 20 februari 2020, 16:22

Het is Valentijnsmaand, en  een mooi moment voor een toneelstuk over liefde.  Daar zijn er veel 
van, beroemd en berucht, maar de Theatertroep is erin geslaagd een stuk te vinden dat nauwelijks 
bekendheid geniet: Love for Love, een komedie uit 1695 van de Brit William Congreve.
Kleine spoiler: de verhaallijn doet er niet heel veel toe, en van diepe inleving in de personages komt 
het ook niet. De acteurs (vijf dit keer, van het negenkoppige collectief) vertolken meerdere rollen 
(waaronder die van Valentijn), mannen spelen vrouwen en omgekeerd, en met het aantrekken van 
een tulen rokje of een kekke frak staat er weer een andere figuur paraat. Love for Love is namelijk een 
klassieke comedy of manners, vol intriges, roddel, geldwolverij en opportunisme, met gewin als inzet en 
lust als middel. Heerlijk.



22

Een kolfje naar de hand van de spelers van de Theatertroep, die al eerder op eigentijdse wijze de 
vaudeville in ere herstelden en die zich, in de traditie van Discordia en ’t Barre Land, toeleggen op het 
tonen van ‘het mechaniek’ van theatermaken, van het overbrengen van de inhoud, waarin de mooie 
decors veelal naadloos worden opgenomen. 

In dit geval zijn dat veel smalle deuren op een krappe ellipsvormige draaischijf, waar de acteurs zich 
doorheen en omheen bewegen als in een dans. Eenzelfde souplesse leggen ze aan de dag met betrekking 
tot de tekst, die in welgetimede golfjes van wisecracks, waarachtigheid en schoonheid tot ons komt. Leve 
de liefde – en de lust.

 Narren van de liefde
 Annette Embrechts - Theaterkrant

Plak ze vooral op, de stickers met tegeltjeswijsheden die je aan het slot van Love for love meekrijgt van 
het Amsterdamse collectief De Theatertroep. De oude gezegdes zijn voer voor lekkere borrelpraat 
over De Liefde. Neem:  ‘De vrouw is als het kunstje van de goochelaar. Slechts wie haar niet begrijpt 
bewondert haar.’ (Er is ook een mannelijke versie.) Of: ‘Alleen diegene is kuis, aan wie de vraag nooit is 
gesteld.’ En: ‘De schuchterste koe geeft vaak de lekkerste melk’.

De grappige clichés komen uit Han van der Vegts nieuwe, ludieke vertaling van de vrolijke zedenkomedie 
Love for love (1695) van de Britse toneelschrijver William Congreve (1670-1729). ‘Ik was zo teder als een 
vlinder op zijn sterfbed’, laat hij ergens een anarchist-in-de-liefde zeggen.

Natuurlijk, de amoureuze intriges stammen uit eind zeventiende eeuw, met dito vrouw- en manbeelden. 
De ruilhandel in de liefde speelt zich af in zogeheten chocoladehuizen (‘Hier schenkt men seculatie’). We 
krijgen in de korte pauze van de twee uur durende komedie een glaasje kruidige cacao aangeboden, of 
voor wie wil, zoete sherry. In 1695 ging de zedenkomedie in première in een tennishal, dus duikt er af en 
toe ook een tennisracket op.

Maar De Theatertroep zou zijn naam geen eer aan doen, als het collectief niet als een dolle aan de haal 
zou gaan met het komisch materiaal. Dit keer staan vijf van de negen Theatertroep-leden op toneel 
(voorheen waren het er tien). Zoals altijd, bijvoorbeeld in hun bejubelde Vaudeville -voorstellingen, leggen 
ze het mechaniek achter de illusie van toneelspelen open en bloot voor de voeten van de toeschouwers 
neer. Dit keer met een in elkaar gefabriekte carrousel van zes houten draaideuren en kledinghangers vol 
kanten pofmouwen en opengewerkte bloesjes.

Hilarisch snel wisselen ze van gender en duiken ze in dubbelrollen. Steekt hier nog een arm door een 
mouw van een antiek vestje, daar grist iemand alweer een hoed met pauwenveer van het hoofd. Kyrian 
Esser is de oppernar en maakt er een spelquiz van om zo snel mogelijk van gedaante te verwisselen, 
van ironische knecht Janus naar geldbeluste zuster en weer door naar een Frans liedje als gezongen 
entr’acte.

Ook Rosa Asbreuk jongleert met (mannen)rollen, van geile goochelaar tot waarzegger Rudolphi (met 
Weg van Liefde van filosoof Alain de Botton in haar hand). Elisabeth ten Have is jeugdig slim als de 
berooide en hartstochtelijk verliefde Valentijn. En Timo Huijzendveld maakt van de fel begeerde Angeline 
een oprecht vasthoudende dame. Nicoline Raatgever staat naast haar rol als norse vader Samson, het 
meest achter het mengpaneel.
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Onderwijl laat De Theatertroep zien dat hun Love for love niet alleen over jolijt, over-spel en 
verkleedpartijen gaat. Het collectief laat zien dat discussies over gender, identiteit, vrouw- en manbeelden 
altijd tijdgebonden zijn. En hoe kunst kan worden ‘misbruikt’, toen om zedenloosheid te propageren, 
nu om ‘homeopathische verdunning’ te verdedigen. Ach, ‘leugens zijn begrijpelijk en de waarheid is 
verwarrend’ zegt één van de personages aan het slot. Zijn we niet allemaal narren van de liefde?

 Op hol geslagen liefdescarrousel
 Jos Schuring - Scènes

Bij binnenkomst in de zaal valt direct het toneelbeeld op dat eenvoudig maar fijn oogt. We kijken naar 
een staketsel waarin zes deuren zijn geplaatst op een draaitoneel. Dat belooft wat.

Voorspelbaarheid is geen forte bij theaterbezoek maar het kan ook aangenaam zijn. Zo weet je bij de 
Theatertroep dat je speelgrage acteurs gaat zien die literaire teksten graag omlijsten met drank -dit keer 
sherry of chocolademelk- en te melige grappen die daardoor weer leuk zijn. In Love for love, hun nieuwste 
voorstelling is dat niet anders. Als een van de personages zich voorstelt als Gilles hoor je een gil. En nog 
eens. Bijvoorbeeld. Maar er is zoveel meer.

Deksels goed opletten is een must bij deze theaterdieren. Er zijn vele dubbelrollen, mannen zijn vrouwen 
om even later weer man te zijn. De troepers volstaan daartoe met verrassend simpele vondsten zoals 
een vestje dat half aan of half uit voldoende duidelijk maakt wie aan het woord is. Theatraal, simpel en 
helder. En prachtig om te zien.

Dit keer spelen ze met z’n vijven maar de losse speelstijl is als vanouds. Het stuk is onbekend, Love for 
love van de Brit William Congreve werd eind 17e eeuw geschreven en zeer behendig en vooral spits 
vertaald door Han van der Vegt en vervolgens door de Theatertroep bewerkt tot wat je misschien een 
intelligente klucht zou kunnen noemen.

Love for love laat zich bekijken als een op hol geslagen liefdescarrousel waarbij de verleiding om lekker 
uit te pakken groot is. Tekstueel is de voorstelling in de eerste helft niet altijd even scherp, maar dat 
verandert naarmate de voorstelling vordert en de spelers beter in hun ritme zijn gekomen.

En uitpakken doen ze allemaal, natuurlijk met volle overgave, waarbij opnieuw Rosa Asbreuk opvalt door 
haar energie, veelzijdigheid en flair waardoor je haar altijd direct gelooft. Maar Love for love is vooral de 
voorstelling van Kyrian Esser die zich hier uiterst wendbaar toont, zowel fysiek als met tekst. Zelden 
iemand zo snel zien omschakelen als deze jonge acteur. Het zou mij niet verbazen als hij, net als Patrick 
Duijtshoff, binnenkort bij andere gezelschappen te zien is.

 Oprechter dan theatervoorstelling Love for Love wordt het niet 
 Sam Simons - 24 februari 2020 Kunst & Cultuur, Recensies, Theater

Love for Love, de nieuwe voorstelling van De Theatertroep, kenmerkt zich door een afgemeten 
rommeligheid. Ondanks alle banaliteit voel je dat het de spelers menens is, schrijft recensent Sam Simons. 
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“Alle goed opgevoede mensen liegen”, zegt Rosa Asbreuk in de rol van Camiel tegen een verlegen meisje 
dat de fijne kneepjes van het versieren nog bijgebracht moet worden. Als je wil dat iemand je kust, dan 
moet je juist zeggen dat je dat niet wil, is de wijsheid die Camiel het meisje meegeeft. Intussen moet uit 
je handelen juist wél weer blijken waar je hoopt dat de avond eindigt. Camiels in een levensles verpakte 
versiertruc lijkt te werken. Niet veel later komen Camiel en het verlegen meisje (ze blijft naamloos) van 
achter de coulissen, elkaar de huid vol scheldend, de vloer op gerollebold. Camiel zit het meisje achterna, 
zij voert hem naar haar slaapkamer. Door de klapdeurtjes van het gammele draaiende podiumpje 
schieten de twee achter elkaar aan. Althans, twee, Rosa speelt zowel jager als prooi. Er volgt een hilarisch 
en virtuoos beeld, als van een hond die z’n eigen staart probeert te vangen.

De Theatertroep heeft voor zijn nieuwste voorstelling, Love for Love, weer een oude tekst van het stof 
ontdaan en naar zijn eigen hand gezet. Love for Love (1695) van William Congrève is een zogenaamde 
zedenkomedie. Dus geen hoogdravend Shakespeariaans drama, maar platte humor, seksuele toespelingen 
en een happy end.

 Hopeloos verliefd

Vrijwel iedere speler neemt meerdere rollen op zich. Dat zal voor de terugkerende bezoeker van De 
Theatertroep geen verrassing zijn, maar het blijft toch altijd even wennen. Samen brengen de spelers 
het verhaal van een zekere Valentijn, een jongeman die zó verliefd is op Angelina, dat hij bereid is zich 
financieel te ruïneren, zich te vervreemden van zijn vrienden en te breken met zijn familie. En dat alles 
alleen voor haar. Hopeloos verliefd kun je wel zeggen, want Angelina geeft vooralsnog geen krimp. 

Terwijl Valentijn zich bezighoudt met de Liefde (met een hoofdletter L), wordt in zijn omgeving 
enkel de schijn van liefde opgehouden, met een keur aan valse motieven – overspel tiert welig. De 
eerdergenoemde Camiel probeert zich met een doorzichtig arsenaal aan goedkope trucs bij vrijwel 
iedere vrouw naar binnen te goochelen. Kyrian Esser speelt een vrouw die zich in de armen van een 
eenvoudige matroos alvast rijk rekent met zijn aanstaande erfenis. Samen met Timo Huijzendveld (de 
matroos) levert dit komisch scènes op, vooral door de voortreffelijke timing. Hun met flauwe én slimme 
woordgrappen doorspekte dialogen tonen ook de kracht van de door de groep zelf geschreven teksten.

Het zal niet makkelijk zijn een voorstelling tig keer te spelen, en telkens opnieuw die losheid te 
hervinden.

Het verhaal van Valentijn en zijn hitsige medemensen kenmerkt zich vooral door een afgemeten 
rommeligheid; naast de dubbelrollen wisselen de acteurs tijdens een scène meerdere keren van 
personage. De spelers geven elkaar aanwijzingen tijdens het spelen – stappen één zinnetje uit hun rol om 
iets te verhelderen. Ondertussen ben je als kijker bang dat het gammele decor een keer de geest geeft. 
Die afgebakende rommeligheid lijkt soms wel wat geforceerd. Het is een ingewikkelde balanceeract die 
de spelers hebben te doen. Enerzijds heeft de voorstelling een duidelijk pad te volgen waarvan niet al 
te vrijpostig kan worden afgeweken. Anderzijds vraagt het spel van De Theatertroep dat er af en toe 
‘spontaan’ een steekje los komt. Het zal niet makkelijk zijn een voorstelling tig keer te spelen, en telkens 
opnieuw die losheid te hervinden.

Door die nonchalance blijft de voorstelling laag bij de grond. Er ontstaat geen verheven inlevingsboog 
tussen spelers en publiek. Door alle tumult krijg je als kijker niet de kans op te gaan in de plot. Juist die 
distantie maakt de voorstelling toegankelijk. De Theatertroep nodigt haar publiek uit om samen van een 
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afstandje te kijken naar dat gekke laat-zeventiende-eeuwse stuk. Met de nodige knipogen naar het heden 
laten de spelers regelmatig blijken dat het hen niet alleen te doen is om het wat in ongenade gevallen 
stuk nieuw leven in te blazen.

Ondanks alle banaliteit voel je dat het de spelers en makers van de Theatertroep menens is. 
Voorstellingen van dit collectief zijn altijd geworteld in de theatergeschiedenis. Hun voorstellingen gaan 
in meer of mindere mate over het theater zelf. Het meest expliciet wordt dit in een korte voorrede, 
waarin Rosa een appèl doet op de bezoeker. Ze waarschuwt het publiek voor de toneelspeler, die 
in de kern altijd een bedrieger is. Maar niet alle bedriegers zijn ook toneelspelers, en dan wordt het 
riskant. Het is duidelijk dat de mensen van De Theatertroep een verantwoordelijkheid voelen, een 
verantwoordelijkheid die maakt dat ze er een wat stoffige tekst bij pakken en die met de nodige spot, 
maar vooral met ontzettend veel lol, naar hun eigen hand zetten. 

Oprechter dan dat wordt het niet.

 Vaudeville Festival: Plays to Please You Everyday
In tijden van viruswaanzin dan wel -waarheid is Rhinocéros van De Theatertroep zeer aan te 
raden. ★★★★

Het collectief organiseert een eigen minifestival, met nog twee voorstellingen.
Vincent Kouters 20 augustus 2020, 13:51 

Er rennen neushoorns door de straten. Niemand weet waar ze vandaan komen. De inwoners van het 
stadje kunnen moeilijk adequaat reageren op deze nieuwe plaag en vervallen in oeverloze discussies over 
bijzaken, zoals het betwiste aantal hoorns van de neushoorns. Als blijkt dat de neushoorns besmettelijk 
zijn, is de epidemie compleet en daarmee ook de massahysterie.

Acteurscollectief De Theatertroep speelt deze weken een korte, stevig bewerkte versie van het 
absurdistische toneelstuk Rhinocéros (1959) van Eugène Ionesco. Dat doen ze tijdens hun eigen 
minifestival in Theater Frascati, genaamd Vaudeville Festival: Plays To Please You Everyday.

Deze komedie vol miscommunicaties, platitudes en onlogische redenaties is in wezen al zestig jaar 
actueel, maar krijgt in tijden van viruswaanzin dan wel -waarheid extra betekenis. De Theatertroep speelt 
het stuk in een half uurtje, met nadruk op de lollige kant van het verhaal. Zeer aan te raden, juist nu.

Die preoccupatie met satire en vermaak toont de groep ook in de andere twee stukken die ze spelen: 
Kaal, een al even absurdistische montage van een stuk van Don Duyns en een andere tekst van Ionesco, 
en De bomen, het bos, dat meer een verzameling sketches is, met werk van eersteklas komedieschrijvers 
als Shakespeare, Monty Python en Noël Coward.

Hoewel deze voorstellingen niet zo sterk en puntig zijn als hun versie van Rhinocéros, valt er genoeg te 
lachen, zoals een scène waarin twee ‘jagerjagers’ op jagers jagen om ‘de jagerpopulatie op peil te houden’.
Het leukste aan De Theatertroep is de omvang van het acteurscollectief. Al gauw staan er tien spelers 
op het toneel. Kom daar nog maar eens om in deze tijden, waarin monologen de nieuwe dominante 
theatervorm zijn. Dat het allemaal raskomedianten zijn met een sterk gevoel voor improvisatie, maakt 
zo’n middagje en avondje Theatertroep een haast unieke ervaring.



De Overmoedige mens op een krakend theatraal voetstuk
Sander Janssens - De Theaterkrant 20 september 2020

Terwijl verschillende Theatertroepers van achter hun spatschermen bestellingen opnemen bij 
het publiek dat aan de kleine houten tafeltjes in Frascati 4 plaatsneemt, heten Patrick Duijtshoff, 
Rosa Asbreuk en Jordi Möllering iedereen knullig hakkelend welkom terug in het theater: het 
mag weer, wat fijn, ook een beetje onwennig wel en sjongejongejonge, wat een rare tijden dit 
zeg, wat een rare tijden, nou nou, sjongejongejonge.

De Theatertroep speelt is een burleske vaudeville van één, twee of drie korte voorstellingen (Rhinocéros, 
Vaudeville: de liveshow en Kaal) die in steeds wisselende samenstellingen aan het publiek worden getoond. 
Het (bron)materiaal varieert van Eugène Ionesco tot Friends, van Poelmo tot Don Duyns en van alles en 
niets daartussenin. De fijne jonge spelers brengen een mix aan zin en onzin. Hun schaamteloze frontale 
spel biedt ruimte voor de meest hysterische mimieken, het spelplezier spat daarbij van de spatschermen.

Ze trapten gisteren af met Rhinocéros – een stuk dat Ionesco schreef in 1959 en dat dus – logischerwijs 
– ‘niks met de actualiteit te maken kan hebben’, zoals ze ons bij aanvang stellig verzekeren. Maar nu is het 
natuurlijk precies de logica die in dit stuk vrolijk onderuitgehaald wordt, dus zal je net zien dat dit ruim 
zestig jaar oude stuk alsnog verdomde actueel is.

Met Rhinocéros schreef Ionesco een stuk dat gaat over hoe mensen zich conformeren aan of verzetten 
tegen een nieuwe norm die onaangekondigd hun leven binnen dendert. De link met de actualiteit 
blijkt inderdaad niet van de lucht: of het nu neushoorns of mondkapjes zijn, ‘het nieuwe normaal’ dringt 
zich onverbiddelijk op, collectieve hysterie als gevolg. Verzet, gelatenheid, meepraterij, verdeeldheid en 
eenzaamheid tekenen zich uit. Opportunisme en (blind) conformisme blijken een populaire reflex. Het 
dagelijks leven raakt ontwricht en de samenleving reageert door zich zo snel mogelijk aan te passen: als 
iedereen om je heen in een rinoceros verandert, kun je dat het beste ook maar doen, is de heersende 
tendens. Des te eerder is alles weer rustig. Is het nog mogelijk om weerstand te bieden aan het collectief?

Ionesco schreef dit stuk op basis van het opkomend fascisme in Roemenië in de jaren dertig van de 
vorige eeuw. In deze strak uitgevoerde, razendsnelle bewerking met een aantal ijzersterke massascènes 
als basis, laat De Theatertroep zien hoe aanstekelijk hysterie is, en hoe ongelukkig logica en gezond 
verstand zich daar vervolgens toe verhouden.

Vaudeville: de liveshow, speelt zich af op, voor en achter twee houten podiumpjes en rondom een keur 
aan (open en dichte) doekjes. De voorstelling – die voor de gelegenheid, in navolging van zo’n beetje 
alle andere theatergroepen tijdens corona, ook gelivestreamd wordt – heeft de dramaturgie (of eigenlijk: 
het schreeuwende gebrek daaraan) van een primetime televisieavond, waarbij vooral ‘afwisseling’ en 
‘tempo’ leidend zijn voor de opbouw, ten koste van wegzapverhogende factoren als inhoud, diepgang, 
enzovoorts. Dus: een sketch, een gedichtje, een liedje en een dansje, een quiz, slechte sciencefiction – en 
als de kijkcijfers echt naar een ontoelaatbaar dieptepunt zakken halen ze in arren moede zoiets als de 
dagelijkse actualiteit erbij. Gewapend met een Telegraaf vol syntactisch homoniemen proberen ze hun 
livestream-views weer op peil te krijgen.

De enige rode draad, behalve natuurlijk een échte rode draad, is dat alles uit de hand loopt of afgekapt 
wordt voordat er zich een rode draad kan uittekenen. Resultaat is een bij vlagen hilarisch, bij vlagen 
veel te flauw toneeluurtje vol tekstueel en visueel vernuft en vermaak. De Theatertroep bezit het 
talent om een flauw en uitgekauwd gegeven helemaal uit te buiten, om te draaien of uitentreuren te 
becommentariëren. Dat gebeurt de ene keer terloops, maar vaker volslagen over de top. De ene scène 
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is wat origineler dan de andere, en soms schieten ze in hun enthousiasme hun doel genadeloos voorbij: 
een interview met een fluitist bijvoorbeeld, waarbij het voortdurend de grap is dat het aan elkaar hangt 
van dubbelzinnige verwijzingen, mist de scherpzinnigheid, zelfspot of compromisloze overgave waar deze 
spelers juist zo in uitblinken. Gelukkig is er die afwisseling en dat consequente hoge tempo, waardoor 
niets echt heel goed en niets echt heel slecht kan worden, en niemand afhaakt. Mooi: zo worden de 
satirici gered door dat wat ze parodiëren.

Het derde uurtje is gereserveerd voor de gelegenheidsdoublebill Kaal, waarin aan twee zijden van een 
ronddraaiend ovaal podiumpje twee verschillende stukken worden opgevoerd, met als gemene deler, 
waarom ook niet, een kaal titelpersonage. Op de rol staan Moord op de kale man (1992) van Don Duyns 
en De kale zangeres (1957), weer van Ionesco  en voor de gelegenheid flink ingekort. Die twee stukken 
hebben ze gesmeed tot een tweeledige satire vol suspense en sociaal ongemak, waarin er soms te veel 
vervliegt in de vrolijke chaos en drukte. Maar niettemin wordt ook hier weer de volhardende overgave van 
de sullige, voortploeterende mens op een wankel, krakend theatraal voetstuk gezet. Dat voetstuk wordt 
vervolgens blijmoedig met de grond gelijk gemaakt, om daarna weer te worden opgebouwd. Et cetera.

Nee, de mens komt er uiteindelijk, in haar volhardende vastbeslotenheid het voor zichzelf zo onhandig 
en ongemakkelijk mogelijk te maken, niet heel fraai vanaf bij De Theatertroep. We zijn overmoedige 
stuntmannen die zelf uitgebreid hun ladders inzepen, alvorens er genadeloos op onderuit te gaan. Maar 
wat zijn we in al onze ijdele overmoed en zelfopgelegde omgangsvormen toch ook (en vooral) een 
onuitputtelijke bron van vermaak, en wat weet deze spelerstroupe dat aanstekelijk op toneel te brengen.
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