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Wij willen het niet weten
dat de geest het lichaam niet verlaten kan
en al helemaal niet wat de geest eigenlijk is:
lichaam



VOORAF

Dit script begon als een Plan van Ontwikkeling voor het Arsenaal.
Omschreven moest worden hoe het Vrijdagtheater in elkaar zat, hoe dat tot uitdrukking moest
komen in de ruimteverdeling op de etages in het Arsenaal, en wat die verbouwing en inrichting zou
kosten.
In die onzekere en turbulente jaren 1999 - 2000 begon ik voor mezelf de gebeurtenissen op te
schrijven. Ik wilde steun voor mijn geheugen.
Ik schreef gedachten er tussen door, gedachtesprongen.
Ik liet het liggen.
We hebben de Grote Crisis van het seizoen 2002 - 2003 achter de rug.
De verhuizing naar de 3de Walstraat. De verbouwing en inrichting. De produkties. Het conflict met
de Raad van Advies. Stevige ervaringen.
Ik schrijf weer.
Het aanvankelijk Plan van Ontwikkeling werd een kroniek, een dagboek.
Mijn doel is de waarheid, die naar ik merkte maar weinig ouders heeft.
Ik wil geen mensen beschadigen, de namen Egbert, Boris en Trees zijn gefingeerd.
Ik schrijf niet vanuit rancune, we hebben immers overleefd.
De waarheid dus.
En de wijsheid dan? De uil die zwijgt?
Dat dacht je maar.
Hij loert op zijn kans. Nu.



Er bestaat alleen maar vorm
(hoorde ik Claus mompelen, september 1989)
(las ik bij Beckett, die stierf in 1989).

Ook inhoud is dus vorm.
Er bestaat geen zwevende inhoud
die zich koppelt aan een vorm.
Er bestaat geen zwevende geest
die zich koppelt aan een lichaam.
Hoe zou dit moeten?
Inhoud is een vorm van vorm,
geest is een lichaamsvorm.
Onderscheidbaar,
onscheidbaar.
Is het ene niet,
dan ook het ander niet.
Betekenis en inhoud,
geest en gedachte,
worden opgebracht
door letters en neuronen.
Deze schikken zich
in patronen.
De patronen coderen de werkelijkheid,
een hoeveelheid werkelijkheid.
Zij vormen zich
en vallen weer uiteen.
Wij lezen de werkelijkheid,
wij hebben de gedachte,
wij zien verband.
Het medium zien wij niet,
net zo min als onze cellen.



Twee boeken om de geest geschikt te maken voor de komende eeuw:

- Sir James Frazer, The Golden Bough, a study in magic and religion. London, 1922.

- Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, an eternal golden braid. New York, 1979
(voortreffelijke) Nederlandse vertaling Ronald Jonkers, 1985.
(gaat in wezen over vertalen, niet van taal naar taal, maar van domein tot domein).

Verder raad ik mijn lezer aan om de bijbel maar eens een tijdje in de kast te laten liggen, of beter:
bij de (overigens zeer gewaardeerde) afdeling geschiedenis.

Lees:
- Daniel C. Dennett, Darwins gevaarlijke idee. Uitgeverij Contact, 2001 (oorspr. 1995).



Foto: Ankie van Bergen, eind 1981
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VOOR-GESCHIEDENIS (1982 - 1997)

DE EERSTE TIJD

Het begon diep in het najaar van 1981. (Nee, het begon natuurlijk veel eerder.)
Ik belde aan bij mevr. Do de Vries, op de Groesbeekseweg nr. 100:
Of ik de huur van de werkplaats mocht overnemen, mijn vader heeft haar niet meer nodig...
(Ooit, in 1935, in de tijd van de Crisis-jaren, had Lambertus Beukering de bovenverdieping op de
Groesbeekseweg 102 betrokken en de Werkplaats op nr. 98 gehuurd om er zijn Electro-technisch
bedrijf te vestigen.
Zoon Jan volgde hem op.
Kleinzoon Ad, ook...)
We waren met z'n twaalven, we waren het zwerven moe, we zochten een eigen ruimte om te
oefenen, om voorstellingen te geven. De huur bedroeg 330 gulden per maand.
De werkplaats was oud, en koud. Rook naar olie en metaal. We haalden rommel weg, we duwden
rommel opzij. Een tapijt, 2 schoolbanken en:
op 13 februari 1982 speelden we voor 20 kleumende mensen onze eerste voorstelling: Pas de deux
van Hugo Claus. Het stuk duurde 3 uur.
We oefenden, maar moesten nog letterlijk uitvechten wat het moest worden: dramatische vorming om
jezelf te ontplooien of toneelvoorstellingen met publiek.
Het werd het laatste.
Op 19 mei 1982 stapten we naar de notaris. We werden een stichting. Haar doel was: het geven van
toneelcursussen en toneelvoorstellingen.
(Dit werd de formule. Zij is toevallig ontstaan, maar bleek levensvatbaar: de combinatie van Les en
Voorstelling. Let wel: de combinatie. Lessen worden overal gegeven, voorstellingen ook. Maar de
combinatie binnen één Instelling is uniek voor zover wij weten.
Het is een wederzijdse bevruchting: je geeft voorstellingen voor publiek. Onder de toeschouwers
zitten mensen die graag een cursus volgen. Als vervolgens blijkt dat zij talent hebben kunnen zij in
principe bij de spelersgroep. En die groep geeft voorstellingen voor publiek. Daarmee is de cirkel
rond.)
15 Jaar lang hebben we zo gewerkt. In 1984 verliet ik de NSG, de school waar ik als docent
Dramatische Expressie had gewerkt, (aanvankelijk met behoud van een uitkering), om full-time het
Vrijdagtheater te leiden. Samen met Heleen van den Berg. De spelers werkten part-time, als
vrijwilliger.
Verschillende malen hebben wij de gemeente Nijmegen gevraagd om onze semi-professionaliteit
een formele status te geven, maar hier is zij nooit toe overgegaan.
We gingen door bergen en dalen. Het publiek zocht ons massaal op met Oedipus van Hugo Claus,
maar keerde ons even massaal de rug toe met Uit den Vreemde van Ernst Jandl.
Bij stukje en beetje maakten we de Werkplaats tot een Theater. Met centrale verwarming. Een foyer
in de kelder, waar het publiek kwam via een luik in de vloer. Een terras buiten. Een opslag met
materiaal voor decors.
Het publiek liep door de kelder (met bar) naar buiten, kwam via 2 trappen in de tuin en op het
terras om vervolgens via een 3de trap door een wijd open raam binnen te komen op de tribune: een
aangenaam desoriënterende omloop, die het gevoel van uit-gaan zeer heeft versterkt. Het genoot
van de "entourage".
We hadden schitterende dekor-bouwers aan Jac Schmidt, aan Martin Hein (†).
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HUUROPZEGGING

Op 29 maart 1997 liet mevrouw de Vries via haar zoon, die inmiddels op de verdieping boven haar
was komen wonen, (hij verschool zich achter haar, maakte in feite de dienst uit), weten dat zij als
eigenaresse van de Werkplaats van plan was de huur op te zeggen. De reden: overlast.
Het was het begin van het einde na een periode van 15 jaar, waarin we met ongekende vrijheid met
toneel bezig waren geweest. Niet alleen was het vervallen bouwwerk tot een leefbare plek en theater
gemaakt, met een foyer en bar, een kleedruimte, toilet en kantoor, een atelier, opslagruimte en
terras, een tribune en speelvloer, alles centraal verwarmd, maar ook waren er voor de diverse
produkties luiken gezaagd in de vloer, waar de hoofden doorheen staken van zes akteurs, was er een
grote modderbak gemaakt waaruit Laïus omhoog spoot in Oedipus van Claus, kwamen er aan
vleeshaken opgehangen poppen door het dak omlaag in Dubbele Waanzin van Ionesco, stond de
tribune diagonaal door de ruimte om de mannen- en vrouwenwereld te scheiden in Phaedra (naar
Seneca), lag er zand over de hele speelvloer in Georg Faust (naar Goethe), een stuk waarin ook op
het terras en in de kelder werd gespeeld, terwijl het publiek meetrok naar buiten, naar beneden.

Die vrijheid is iets dat in het theater hoort te zijn. Wij hadden haar te danken aan de bescheidenheid
van mevrouw De Vries, die wel eens met argusogen rondliep, maar ons uiteindelijk maar liet doen
en zelfs menige voorstelling met een vriendin bezocht.
Tot het haar teveel werd. Al die fietsen in de smalle gang, het geloer van bezoekers in haar
woonkamer, de almaar toegenomen activiteiten 's avonds en in het weekend.
Wij nemen het haar niet kwalijk. Niet meer.
Een periode van pionieren, waarin we onze gang konden gaan, liep ten einde. Een periode waarin
we onszelf probeerden het vak te leren van toneelspelen.
Waarin we leerden het te leren aan anderen.
Heel wat mensen hebben ons verzekerd hoe jammer zij het vinden dat een theater met zo'n
entourage, zoals zij het noemen, er niet meer zal zijn.
Er zit troost in, om het te horen.
Het is onherhaalbaar.
Natuurlijk stapten wij naar een advocaat om uit te vinden of we ook rechten hadden, bescherming
tegen huuropzegging. Dat bleek van niet. Geen enkel recht. Wie kunst beoefent, ook al voorziet hij
ermee in zijn levensonderhoud, heeft niet de rechten van iemand die een bedrijf voert. Het enige
recht was: ontheffing van ontruiming, dus tijd om een andere plek te zoeken. De kantonrechter gaf
ons de maximale periode van 3 jaar.
Het pand moest leeg zijn op 1 september 2001.

HET ARSENAAL, treurig intermezzo

Op zaterdag 29 november 1997, tijdens de pauze van een voorstelling van de zeer succesvolle
productie Hamlet van Shakespeare, leerden we Egbert kennen.
Egbert is exploitant in onroerend goed. Hij had eerder al de avond van de lezing bijgewoond, die ik
als regisseur gewoon was te geven bij een voorstellingenreeks. Hij had gehoord van de problemen
van huisvesting. Hij bood aan "mee te denken".
Op 27 januari 1998 valt uit zijn mond voor het eerst de naam 'Arsenaal'. Rijksmonument. Eigendom
van de gemeente Nijmegen. Men wil het gebouw commercieel exploiteren, maar er ligt een
Raadsbesluit van juni 1997 dat een deel van het gebouw een culturele invulling moet krijgen.
Op dinsdag 17 februari belt Bert Vanheste, hoofddocent van de Vakgroep Nederlands van de
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Katholieke Universiteit Nijmegen de regisseur van het Vrijdagtheater, hem bekend vanwege een
gastdocentschap aan diezelfde Universiteit. Hij wil in het Arsenaal een Vlaams Cultureel Kwartier
opzetten, en zoekt samenwerking met het Vrijdagtheater, dat veel toneelwerk van de Vlaamse
schrijver Hugo Claus heeft opgevoerd.
Het Vrijdagtheater gaat op het voorstel in, stelt dat het inderdaad nog lang niet klaar is met een
groot en veelzijdig auteur als Claus, maar laat er anderzijds geen onduidelijkheid over bestaan dat het
een onafhankelijke instelling is en vrij in de keuze van zijn auteurs.
Op vrijdag 29 mei 1998 wordt ten overstaan van de V.O.F.-Mariënburg, onder voorzitterschap van
de heer Henk Nieuwenhuis, ons plan aangeboden. Egbert wordt de leider van het Project.
De drie exploitanten zijn: Heineken (inmiddels vervangen door de Vlaamse bierbrouwer Interbrew),
het Vlaams Cultureel Kwartier en het Vrijdagtheater.
Op woensdag 17 juni 1998 horen we dat de Commissie ons plan heeft uitgekozen uit 5 andere
kandidaten. Feest.
Voor mij valt een schaduw over het project als Bert mij meedeelt dat het Arsenaal zal worden
omgedoopt tot Vlaams Arsenaal. Waar blijft nu het overleg?
Ik weet nog niet dat dit soort dictaten de signalen zijn dat ik niet in een democratische maar een
hiërarchische orde verzeild ben en dat ik de samenwerking hier had moeten verbreken.
Ik heb mijn verontwaardiging verdrongen. Dacht dat het moment nog komen zou waarop ik me
zou kunnen uiten. Maar dat moment is nooit gekomen. Het bleef wroeten in mij. Had ik niet ooit
de NSG verlaten omdat zelfs haar ruime oecumenische kader mij te eng was? Moest ik nu opnieuw
binnen een kader werken, een Vlaams (waar ik overigens niets tegen had), waar ik niet in paste?

VALLEN VAN GROTE HOOGTE

Echter, tegen de zomer van 1999 lopen de besprekingen tussen projectleider en gemeente vast.
De pat-stelling in de onderhandelingen leidt een jaar later (!!!) tot de terugtrekking van Egbert.
De gemeente gaat zelf de onderhandelingen voeren, en afzonderlijk, met de drie exploitanten.
Deze ontwikkeling wordt het Vrijdagtheater noodlottig.
Er is zoveel tijd verloren gegaan dat zelfs de 3 jaar uitstel van ontruiming, bedoeld om een soepele
overgang mogelijk te maken van Werkplaats naar Arsenaal, niet meer toereikend zijn.
Het Vrijdagtheater is gedwongen om Tijdelijke Ruimte te zoeken.
Voor redelijke huurprijzen is het afhankelijk van de Gemeente.
Er zijn niet veel opties.
Ernstige zorgen.

MONUMENTENZORG

De lucht betrekt onheilspellend, als wij van de monumentencommissie te horen krijgen (nu pas!!!)
dat de 3 balken die het Vrijdagtheater wilde laten verwijderen uit de spantconstructie, teneinde het
tribune-publiek een vrij uitzicht te bieden (en waarvoor architect Paul van Honthem een uitstekende
oplossing had bedacht, die hij eerder ook in het Badhuis voor Teneeter had toegepast) dat die 3
balken helaas niet konden worden verwijderd. De regels waren strenger geworden, enz.
Verbijstering. Als die balken niet weg konden, viel het hele plan in duigen.
Wij begrepen er niets van. Men wilde een Passage maken voor het winkelende publiek, dwars door
de dikke en historische muren van het gebouw, een diep-ingrijpende ingreep, en dan mochten die 3
balken boven niet weg?
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Het was weliswaar een advies, van de commissie, maar het advies werd in de praktijk vrijwel altijd
opgevolgd.
Wij kregen het gevoel dat men van ons af wilde, een stok zocht...

EXIT ARSENAAL

1 Maart 2001: Dag van het oordeel.
De gemeente vertelt ons dat ze het Vrijdagtheater niet langer beschouwt als kandidaat voor het
Arsenaal.
De reden is dat er geen vertrouwen is in de budgettaire kracht van het Vrijdagtheater.
Het komt aan als een mokerslag.
Opgetild waren we in de vaart van de Centrum 2000-plannen, even hard werden we weer
neergekwakt.
Het is de zwartste dag uit ons bestaan.

VERBITTERING

Ons wordt duidelijk dat de Gemeente heel wat ongestraft kan doen.
Hoe het ook gesteld is met die 'budgettaire kracht' van het Vrijdagtheater, de Gemeente was
daarvan vanaf het begin volstrekt op de hoogte. En als zij ons (beter: het Vlaamse project) eerst de
enige kandidaat maakt voor het Arsenaal om ons vervolgens 2 jaar later weer weg te sturen, en ze
weet dat het Vrijdagtheater door deze procedure 2 jaar van haar zoek-tijd verloren heeft, dan heeft
zij toch iets goed te maken. Vonden wij.
In De Gelderlander laat wethouder Depla de lezer weten dat hij het Vrijdagtheater een goed hart
toedraagt. Maar dat de gemeente in principe niet verantwoordelijk is voor de huisvestingsproblemen
van het Vrijdagtheater.
Hij zal een ambtenaar "op de zaak" zetten.
(Het is leerzaam. De krantenlezer leest hier de welwillende wethouder, niet de ambitieuze.)
Bovendien geeft hij hoop, die weldra nergens op gebaseerd blijkt te zijn. Deze ambtenaar op
Cultuur stelt zich namelijk in verbinding met die op Vastgoed. Men vergadert één keer per maand.
(!) (Het Vrijdagtheater heeft inmiddels nog een half jaar te gaan.) Vastgoed beschikt over een paar panden,
maar wijkt voor haar prijsbepaling niet of nauwelijks af van de Vrije Markt. Het Vrijdagtheater krijgt
2 panden aangewezen ter onderzoek, waarvan de huur alleen al op het 5- tot 10-voudige uitkomt
van wat het aankan. Deze weg loopt volkomen dood. Kost alleen maar tijd. En hééft al zoveel tijd
gekost.)
Op 19 maart bezoekt het bestuur de wethouder, en vraagt hem of B & W ook enige
verantwoordelijkheid voelt voor het feit dat het Vrijdagtheater 2 jaar heeft moeten wachten op de
negatieve uitslag betreffende het Arsenaal.
Daarop zegt wethouder Depla het bestuur toe dat, mocht de huurprijs van het nieuwe pand de
huidige draagkracht van het Vrijdagtheater te boven gaan, hij bereid is in een overgangsperiode van
ten hoogste 2 jaar financieel bij te springen met een bedrag van f 10.000,- tot f 20.000,-.
Het werd april 2001. Nog 5 maanden te gaan.
We stonden in de volle wind van de Vrije Markt, zo goed als kansloos.
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EEN MODERNE MECENAS
(Dacht ik toen.)

Op 9 mei 2001 zegt Egbert ons dat het hem spijt dat hij verwachtingen heeft gewekt bij het
Vrijdagtheater, die niet in vervulling zijn gegaan. Daarom stelt hij zijn pand op de 3de Walstraat 98
ter beschikking. We mogen ermee doen wat we willen.
Zoals de zon soms doorbreekt in februari. Dat gevoel.
Geen gevoel haast.
(Hij zei: "Het pand is vergelijkbaar met wat je nu hebt.")
(Hij zei ook, op dat terras, tegen Heleen en mij: "Wat betaal je nu aan huur?" - "468 Gulden per maand." -
"Goed, dan maken we daar 500 van. Kom nu maar mee, gaan we kijken.")
(Hij zei ook: "De mensen die er nu in zitten, die van het Natuurmuseum, betalen een huur flink onder de
marktwaarde. Ik heb het recht om de huur te verhogen tot die marktwaarde, en ik weet dat ze die niet kunnen
betalen. Dan moeten ze wel naar een ander pand, en jullie kunnen d'r in." We liepen mee.)
Ondertussen krijgt het Vrijdagtheater van de afdeling Vastgoed van de Gemeente een tijdelijke
ruimte aangeboden op het Limos-terrein. Het gaat om gebouw 48a dat per 1 april 2002 en
vervolgens om gebouw 3, dat per 1 september gesloopt zal worden.

UITZICHTLOOS

Het pand op de 3de Walstraat mag dan aangeboden zijn, daarmee is het niet beschikbaar. Het is in
gebruik als depot door het Natuurmuseum dat ligt aan de parallel gelegen Gerard Noodtstraat. Het
museum heeft recht op huur tot 30 augustus 2003, met een optie voor nog eens 5 jaar. Uit
gesprekken met directeur Gerard Mangnus wordt weliswaar duidelijk dat het pand niet erg geschikt
is als depot en bovendien veel te klein is geworden, maar pogingen van het Museum om de ex-
synagoge pal naast het museum in de Gerard Noodtstraat te huren zijn in een pat-stelling geraakt.
De heer Mangnus stelt dat een verhuizing naar een vervangend depot enkel in aanmerking komt als
dat vlak in de buurt van het Natuurmuseum ligt, betaalbaar is en 1½ keer zo groot als het pand dat
hij nu heeft.
Zo'n pand bestaat dus niet, denk ik en nu zakt mij de moed werkelijk in de schoenen.
Ik geloof er niet meer in.
Ik zie het Vrijdagtheater eindigen waar het ooit begon: in de anonimiteit van een schoollokaal.
Het jaar 2001 loopt ten einde.

DE GOUDEN TIP

20 december 2001: Telefoon van Egbert: Ga naar Rental. - Schuin tegenover het Natuurmuseum. -
Men wil daar weg. - Gebouw misschien iets voor het Natuurmuseum.
De baas van Rental zegt mij dat hij het gebouw helaas al verkocht heeft en binnenkort gaat
verhuizen naar het industrieterrein.
Weet u dan, vraag ik, u bent hier toch al zoveel jaren bedrijvig geweest, of in deze straten een pand
vrij komt?
Hij kijkt in de lucht, denkt na. Dit beeld vergeet ik niet meer. De denk-inspanning van deze man is
het begin van de Verlossing, zal ik spoedig weten. Hij zegt dat op nr. 55 van de 3de Walstraat een
bedrijfsruimte te huur wordt aangeboden. Maar er zijn kapers op de kust. Ik vlieg er heen.
Het blijkt de gouden tip.
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Dezelfde middag wandel ik naast de huidige huurder door de opslagplaats.
De volgende ochtend komt Gerard Mangnus erbij met 3 man personeel. Hij vindt het een
schitterende ruimte en gaat het huren.
("Niet zeggen tegen de Gemeente, dan laten ze ons zitten. Ik blijf klagen: ik wíl die Synagoge.")
Binnen een etmaal is de wereld veranderd.
De man van Rental. Ik weet niet hoe hij heet. Zijn naam zij geprezen.
Op 1 maart 2002 krijgen wij de sleutel van het pand op nr. 98.
We hebben . . . . . . . . . . . toekomst.
Mijn geest heeft twee weken nodig om gewaar te worden dat zij weer voelt, gelooft, hoopt.
Aan het werk nu.



Mei 1998: Repetitie van Het Schommelpaard van Hugo Claus.
V.l.n.r.: Heleen van den Berg, Jeroen Helmer, Jeroen Renckens, Fred Hendriks, Dorus Kerkhof, Ad Beukering
(foto: Dick van Aalst)
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(uit: Ritter, Dene, Voss van Thomas Bernhard, 1984,
VOSS Jonge kunstenaars zijn niet te helpen
er bestaat geen grotere onzin
dan jonge kunstenaars te helpen
überhaupt kunstenaars helpen
is onzin
Kunstenaars moeten zichzelf helpen
vooral jonge kunstenaars
moeten zichzelf helpen
daarom wordt het niets met jonge kunstenaars
omdat ze voortdurend geholpen worden
wie een kunstenaar helpt
vernietigt hem
vooral wie een jonge kunstenaar helpt
verwoest en vernietigt hem
dat is de waarheid
Het manteltje van het mecenatendom omhangen
er is niets afstotenders
Maar er wordt niet geluisterd
naar wat er gezegd wordt
Mij heeft het mecenatendom
altijd afgestoten
Rijkelui
mecenassen
schijnheiligen
steunt met beide handen zijn hoofd
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ORGANISATIE en WERKWIJZE

DE STATUTEN

Het Vrijdagtheater is opgericht op 19 mei 1982 als een stichting zonder winstoogmerk, en staat
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: S 41056312.
De naam 'Vrijdagtheater' werd gekozen naar het gelijknamige toneelstuk van Hugo Claus uit 1969.
In de statuten wordt een vestigingsplaats genoemd: Groesbeekseweg 98, Nijmegen.
Als ondertitel is vermeld: Werkplaats voor toneel en drama.
Daarmee is bedoeld dat het Vrijdagtheater:
a. bespeler is van het eigen podium;
b. toneellessen verzorgt;
c. toneelvoorstellingen geeft.

BESPELER van het EIGEN PODIUM

Het Vrijdagtheater is in dit opzicht te vergelijken met slechts een klein aantal toneelgroepen in het
land, zoals De Appel met het Appeltheater in Den Haag, het voormalige Teneeter met het Badhuis in
Nijmegen, Toneelgroep Amsterdam met de Westergasfabriek.
Evenals "de Appel" speelt het Vrijdagtheater niet buitenshuis.
Het dekor wordt stevig en voor een seizoen gemonteerd.
Het publiek reist naar de Werkplaats in plaats van andersom.
Een verschil met beide andere theaters is dat het Vrijdagtheater ook toneellessen geeft.
Daarmee voorziet het niet alleen in een behoefte aan degelijke opleiding, maar vooral aan precies
die combinatie van toneelvoorstellingen en toneellessen die het Vrijdagtheater al die jaren naar onze
overtuiging levensvatbaar heeft gehouden. Het gaat hier om een formule bestaande uit elkaar
versterkende elementen:
een groep akteurs maakt een voorstelling voor publiek - in dat publiek zitten potentiele cursisten -
uit de talentvolle cursisten worden akteurs opgeleid - die voorstellingen geven voor publiek.

TONEELLESSEN

De toneellessen op basis van improvisaties worden gegeven door Heleen van den Berg.
Die voor beginners is op maandagavond, en duurt een half jaar.
Daarna is er een 2de half-jaar mogelijk.
Voor cursisten met voldoende ervaring wordt er op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond
gedurende een heel jaar gewerkt aan een productie met voorstellingen voor publiek.
Toneelles op basis van een toneeltekst wordt gegeven door Ad Beukering.
Selectie, soms auditie. Op de woensdag- en donderdagavond wordt gedurende een heel jaar gewerkt
aan een productie met voorstellingen voor publiek.



Pag. 17

TONEELLESSEN VOOR JONG-VOLWASSENEN

Improvisatielessen voor leerlingen van de onderbouw worden (half)jaarlijks gegeven door docent
Hugo Klapmuts op maandag- en woensdagmiddag.
Docente Riet van Dorst werkt op basis van een toneeltekst met leerlingen van de bovenbouw op
donderdagmiddag aan een produktie met een voorstelling voor publiek.

TONEELVOORSTELLINGEN, TWEE SPOREN

Als het Vrijdagtheater op 1 september 2002 opnieuw open gaat, zal het vanaf die tijd officieel op 2
sporen gaan:
Repertoire-toneel o.l.v. Ad Beukering
Montage-toneel o.l.v. Heleen van den Berg.
Repertoire-toneel baseert zich op een bestaande tekst van een goede auteur.
Tot nu toe werd gekozen uit het klassieke repertoire: Sophokles, Seneca; uit het Elizabethaans
toneel: Shakespeare, uit de 17de eeuw: Molière en de Commedia dell'arte; uit het moderne
repertoire o.a.: Hugo Claus, Thomas Bernhard, Samuel Beckett, Harold Pinter.
In de keuze van het repertoire is een identiteit herkenbaar.
Kenmerkend voor de manier van theater maken is dat de tekst genomen wordt als bron van
inspiratie en dat de vertolking tracht in overeenstemming te zijn met de bedoelingen van de auteur.
De tekst is niet heilig, maar wordt zorgvuldig behandeld. De complexiteit van een stuk wordt
gehandhaafd. Handreiking naar het publiek gebeurt niet door versimpeling, maar door helderheid.
Respect voor het publiek is niet in tegenstrijd met het stellen van eisen.
De voorstellingen gaan veelal vergezeld van een lezing door de regisseur.
Het Vrijdagtheater heeft geen voorbeeldfunctie. Wie de wereld mooier wil zien dan ze is, kan elders
terecht. De stukken in het Vrijdagtheater moeten een peilen van de werkelijkheid zijn.
Daarin heeft alles zijn plaats, ook het lelijke, banale, immorele.
In het zien van de werkelijkheid zit altijd een zekere troost: die van het weten.

Een Montage-voorstelling is een theatrale vertelling waarbij de chronologie wordt losgelaten.
De regisseur bedenkt het thema vanuit haar persoonlijke belangstelling. Vaak blijkt ze gedreven
door de gedachte: hoeveel lijdt een mens?
Ze stelt voorop dat het stuk inhoudelijk niet alleen de emotionele ervaringen van de spelers omvat,
maar ook informatie geeft over hun milieu, woonplaats, streek en de eventuele levensovertuiging.
Ze ontlokt het materiaal aan haar spelers door het geven van een bewegingsopdracht tegelijk met
het stellen van een vraag. Deze combinatie geeft de spelers de nodig losheid voor het vinden van
hun antwoord.
Tegelijkertijd ontstaan de ideeën voor de liedjes en de muziek die live wordt uitgevoerd. Door
selectie en doorvragen wordt de voorstelling afgemonteerd en ingestudeerd.
Zo zijn gemaakt: Obsessies, Geen Gezicht, Deernis, Droomland, Herinneren.
Ooit waren Pina Bausch met haar Wuppertaler Tanztheater en het Amsterdamse Werktheater haar
inspiratiebron.

Het mag inmiddels duidelijk zijn: het Vrijdagtheater richt zich niet op een speciale doelgroep. Het
zoekt en zocht geen 'gat in de markt'. De motivatie is primair: nieuwsgierigheid. Het willen weten
omtrent een stuk. Hoewel tijdens de repetities alles in het teken staat van de overdracht naar het
publiek op de tribune, is niet de verwachting van een zo groot mogelijk aantal mensen hetgeen onze
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keuzes bepaalt. Hoewel we weten dat we zonder de belangstelling van een publiek niets zouden
beginnen, is onze hoop dat er steeds voldoende mensen zijn die om dezelfde redenen een
vertolking willen bijwonen als wij om haar te maken.

PROFILERING

Er is dan ook maar één manier om onszelf temidden van de andere theaters te profileren en dat is
om het eenvoudig te zeggen: mooie stukken maken.
Wat wij maken is niet uniek in de zin dat het niet elders in de stad, en op grotere schaal wordt
gedaan. Maar er is wel een eigenheid, die door het publiek herkend wordt, en die een combinatie is
van:
- de keuze van een goed stuk;
- het feit dat het publiek met de neus op de speelvloer zit;
- een zoveel mogelijk 'natuurlijke' bezetting van de rollen.
- voor wat betreft het montage-toneel: dat het echt gebeurd is.
Met behulp van deze 4 factoren lukt het naar wij menen te mogen stellen om kwalitatief goede
produkties te maken, zodat wij ons verder kunnen profileren door de voordelen van
kleinschaligheid en de eigenheid van de locatie.
Het laatste jaar in de Werkplaats a/d Groesbeekseweg was een topjaar, met 75 voorstellingen.
Het aantal toeschouwers lag tegen de 1800.
Het is een over het algemeen wat meer ontwikkeld, 'serieus' en redelijk heterogeen publiek.
komt uit Nijmegen en aangrenzende gemeenten, komt uit de regio en het land.

STATUS

Het Vrijdagtheater ontvangt als enige, samen met toneelgroep Het Witte Vuur, als blijk van
waardering f 3.300,- subsidie van de gemeente Nijmegen, boven op de gebruikelijke f 1.000,-, die
elke amateurtoneelgroep jaarlijks ontvangt. Er zijn zo'n 55 groepen.
Dit is de stand van zaken in Nijmegen voor de toneelbeoefenaars.
In de jaren tachtig heeft het Vrijdagtheater een semi-professionele status en dienovereenkomstige
steun aangevraagd bij de Gemeente, vanwege de schaal waarop activiteiten plaatsvonden (rond de
45 voorstellingen per jaar, een cursisten-aantal van 60 tot 80 per jaar) en vanwege het feit dat 2
leden professioneel in het theater werkzaam waren.
Het voorstel werd niet gehonoreerd.

DRAAGVLAK

Een bedrijf komt alleen tot bloei als het iets produceert waar behoefte aan is.
Het Vrijdagtheater is een onafhankelijke theatergroep, wel geëngageerd, maar niet gebonden aan
een groepering of stroming in de samenleving.
Het draagvlak dat het heeft bestaat dan ook uit individuen, die toeschouwer zijn of cursist.
Samen vormen zij een tamelijk vaste kring, die zich o.a. uitdrukt in een Bestand van meer dan 1000
namen.
Van die kring zijn er vijftig donateur.
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KLEINSCHALIGHEID

Het Vrijdagtheater is een kleinschalig bedrijf. Dit is geen geloof, maar een toestand.
Kleinschaligheid dwingt tot bescheidenheid, maar ook tot bewustzijn van een bepaalde kracht.
Een kleinschalige organisatie heeft het voordeel van de overzichtelijkheid, de korte lijnen, waardoor
de kans op innerlijk verband groter is.
Gevaar voor isolement is de keerzijde.
Tot kleinschaligheid kun je gedwongen worden door gebrek aan middelen, maar ook doordat je
product door slechts een kleine groep wordt afgenomen.
Voor het Vrijdagtheater golden beide factoren.
Om te overleven moet je de broekriem aantrekken.
Én alles zelf doen. Niets uitbesteden. In de pioniersfase van het Vrijdagtheater was het 'alles zelf
doen' het adagium. We gingen hierin zeer ver. De doos met oude spijkers werd omgekeerd, de
spijkers werden één voor één rechtgeslagen. Oud hout en oud ijzer werd gehaald bij de sloper.
Vervoerd in de zwalkende Renault Express.
Wat later hebben we zelf het netwerk van elektrische leidingen gelegd voor de spots, de toiletten
gebouwd, het terras met afdak, de centrale verwarming, de speelvloer gelegd.
We kenden de Werkplaats van onder tot boven, ons hart zat erin.
Het alles zelf doen gold ook voor de decors, de kleding. Dat Hamlet zo rondsprong in het dekor
van de Hamlet kwam omdat hij het dekor zelf gemaakt had. Dit gold voor meerdere stukken, voor
meerdere spelers.
Het is niet slecht zo te moeten werken, het geeft de stukken bijna vanzelf een eigen authenticiteit.
Later werd de organisatie natuurlijk toch ingewikkelder, en werden taken gedelegeerd, maar het
principe bleef intact.
We zeggen niet dat dit de enige manier is. Wel dat het onze manier geweest is van te kunnen
bestaan, te kunnen voortbestaan.
En ook dat het een wapen is dat ons hopelijk mede door de problemen kan helpen die ons in het
Nieuwe Pand te wachten staan, en die we in het nu volgende Plan van Aanpak zullen beschrijven.
Dat alles zo kon gaan zoals het ging kwam ook omdat we de tijd aan onze kant hadden.
Het proces is onherhaalbaar, want we hebben nu de tijd niet meer.



Het nieuwe pand op de 3de Walstraat 98, huidige gezicht. (Foto: Dick van Aalst)
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PLAN van ONTWIKKELING

DE NIEUWE OPZET

Nu wij met het pand in de 3de Walstraat een nieuw onderkomen gevonden hebben, dat bovendien
binnen 2 maanden beschikbaar komt, willen we - na een jaar in de kazerne - proberen een doorstart
te maken die tegelijk een verdere ontwikkeling is:
1. Er moet een aparte theater- en cursusruimte komen;
2. Een kerngroep van 3-5 akteurs moet een structureel honorarium krijgen om één dag in de week
voor het Vrijdagtheater te kunnen werken.
Punt 1. Toneelcursussen en -voorstellingen spelen zich voor het grootste deel in de avonduren af.
De bezettingsgraad van de oude Werkplaats was in de avonden al jaren heel hoog en de behoefte
aan twee activiteiten tegelijk al lang aanwezig. Om dit te realiseren is echter een aparte theater- en
cursusruimte nodig.
Het nieuwe pand in de 3de Walstraat is 7 meter hoog. Het telt 2 verdiepingen.
Bouw- en woningtoezicht staan voor het hele blok in de omtrek een hoogte toe van 12 tot 15 meter
(dakgoot- resp. nokhoogte).
De eigenaar heeft geen bezwaar tegen onze plannen tot ophoging.
Daarom willen we het pand verbouwen zó dat het 3 verdiepingen krijgt:
verdieping 0: ontvangstruimte of foyer met een hoogte van 3.00 meter;
verdieping 1: de eigenlijke theaterruimte met een hoogte van 4.20 meter;
verdieping 2: de cursusruimte met een hoogte van 2.80 meter.
Er komt dus 3 meter hoogte bij.
Punt 2. Geen enkele kunst is eenvoudig, het toneelspelen zeker ook niet.
Auteurs als Claus, Pinter, Bernhard en Beckett stellen zeer hoge eisen alleen al bij voorbeeld aan het
taalgevoel en muzikaliteit.
We durven beweren dat de spelkwaliteit van de akteurs van het Vrijdagtheater de laatste 7, 8 jaar
aanzienlijk vooruit is gegaan. Van de akteurs wordt niet alleen talent gevraagd, maar ook ambitie,
intelligentie, en: beschikbare tijd.
Deze werktijd, die op dit moment een dag in de week bedraagt, betekent loonderving. Voor velen is
deze derving een te hoge drempel. Daardoor is het spelersbestand klein. En door de hogere eisen
van de regisseur steeds kleiner geworden.
Het is hoog tijd dat door vergoeding van de vrij gemaakte tijd de ervaren spelers behouden blijven,
nieuwe erbij geworven.

DE VERBOUWING

Voor de verbouwing zijn we in overleg met architect Bob Meltzer. Er worden tekeningen gemaakt,
zgn. Varianten. Tot beide partijen voldoening vinden in het ontwerp.
Een beschrijving ervan voert hier te ver. Bladzijden zijn te vullen over hoe de lichtinval in de
cursusruimte moet zijn, waar de kleedkamer moet komen, waar de nooduitgang, de toiletten, de
werkbanken, de bar, de tribune, enz. enz.
De totale kosten worden op dit moment geschat op € 180.000 (f 400.000,-).
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DE HONORARIA

De akteurs krijgen een honorarium per project.
Een project kan 6 maanden duren.
We schatten het bedrag dat nodig is per jaar op € 16.200 (f 36.000,-).

STRATEGIE OM HET GELD BIJEEN TE KRIJGEN

Met de kennis en ervaring uit het verleden met het werken vanuit het principe van "alles zelf doen",
zoals wij dat beschreven onder de paragraaf "Kleinschaligheid", gaan we de werkelijke kosten
omlaag brengen tot een maximum van € 95.000,- (f 200.000,-).
Op dit moment wordt er een groeiende lijst samengesteld van mensen die een onderdeel van de
verbouwing en inrichting voor hun rekening kunnen en willen nemen.
Aan de andere kant proberen we inkomsten op te bouwen uit eigen kring, de gemeente en mensen
uit het bedrijfsleven.
Eén van deze mensen is Boris. Hij heeft een Management Consultancy-Bedrijf in Arnhem. Hij
raakte geïnteresseerd in het Vrijdagtheater na het zien van het toneelstuk Bedrog van Pinter, en het
bijwonen van de lezing over het stuk door de regisseur. Toen hij hoorde van de problemen van het
Vrijdagtheater bood hij zijn krachten aan.

HUIDIGE BEGROTING VAN HET VRIJDAGTHEATER

Het Vrijdagtheater heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 40.000.
In dit kazerne-jaar zal deze dalen tot ruim € 30.000.
Het saldo in kas en op de bank bedraagt bij elkaar op dit moment ruim € 7.000.
Schulden zijn er niet.
Opvallend aan de daling van de omzet is dat deze veroorzaakt wordt door de terugloop van het
aantal toeschouwers bij de voorstellingen. Niet door de cursisten, integendeel. Cursisten blijken
geen enkel probleem te hebben met een verhuizing, toeschouwers wel.
Hoopvol zijn we daarom, dat ons nieuwe theater in het uitgaanscentrum van Nijmegen ligt, binnen
de centrum-2000 plannen van de gemeente. Tussen Lux en Valkhofmuseum.
Bovendien, in tegenstelling met de Oude Werkplaats, met het gezicht aan de straat.

ACTIE-PLAN

Er zijn besprekingen in voorbereiding met Boris, Trees (bestuurslid Vrijdagtheater en beleids-
medewerker communicatie in de gemeente Overbetuwe) en Joke Batink (pr-functionaris in CC De
Lindenberg) om een goed Actie-plan te maken.
De hoofdstukken "Organisatie en Werkwijze" en "Plan van Aanpak" dienen als basis.
De resultaten van het Actie-plan zullen openbaar zijn.
Via een lijst aan de muur.
In het nieuwe Vrijdagtheater.

Nijmegen, 22 januari 2002



Theater a/d 3de Walstraat, visioen na de verbouwing

(Tekening: Jeroen Helmer)
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DE PERIODE MAART 2002 - AUGUSTUS 2003
Ik wil weten wat de waarheid is.
(Oedipus)

3de WALSTRAAT 98

Ja, aan het werk. Maar hoe?
Het pand is leeg en verlaten. Wij snuffelen. Het blijkt een oud pakhuis te zijn, dat tot 1985 als
magazijn had gediend voor de Fiat-garage rechts ervan.
"Ik was vergeten dat ik het nog had, zei hij."
Om opslagruimte te winnen had men de beneden-verdieping 80 cm uitgegraven en een betonnen
vloer gestort, en vervolgens een houten tussen-vloer gelegd.
Het zat mij zeer dwars dat het gebouwtje bijna een meter smaller was dan onze oude Werkplaats, en
totaal ingesloten. Geen zijramen, geen zijdeuren. Waar moesten mijn spelers naar toe als zij 'af'
waren? Hoe kon ik het publiek op de tribune krijgen zonder dat zij over de speelvloer moesten
lopen? Moest het theater boven, de foyer beneden? Of omgekeerd? Omdat de theaterruimte
omwille van de spots minimaal 4 meter hoog moest zijn - iets waaraan ik steeds had vastgehouden -
moest het dak 3 meter verhoogd worden. Of konden we de vloer beneden nog een meter
uitgraven? Waar bleven we met het zand? Was het niet vervuild? Hoeveel kost het weghalen van
vervuilde grond? Waar moesten de toiletten komen? En de opslag voor de decors? Hoe konden we
de ruimtes ten opzichte van elkaar isoleren?
Een pakhuis en een theater hebben niets, maar dan ook niets met elkaar te maken.
Niets kregen we cadeau. We moesten van onderaf aan beginnen.
(Ooit had Jacques Schmidt, die zoveel heeft gedaan voor de inrichting van de oude Werkplaats aan de
Groesbeekseweg, die de tribune laste, de CV aanlegde, het terras timmerde en nog zoveel meer, mij gewaarschuwd voor
Auke de Vries. Houd hem in de gaten, zei hij, hij gooit iedereen eruit.
Het bleek waar.
Een paar jaar later was hij plotseling 'eigenaar', en zegde de huur op.
En vernietigde al ons werk.
Het was zijn recht.)
We zaten vet in de problemen. Een maand of vier, vijf: brainstormen. Een bouwcommissie met
architect. Begrotingen, werkomschrijvingen. En slopen. Afvoeren. Interviews met De Gelderlander.
Als ik mijn foto in de krant zie, in regenjas, tussen de rommel, denk ik cynisch: de gekooide in het
pand.
(Of: de clown van een paar zakenmensen?)
(En de lezer? Wat zag die: de energieke ondernemer die zich naar boven vecht?)

RAAD VAN ADVIES

In de zomer van 2001 was het merendeel van het oude bestuur o.l.v. Jaap Kassies afgetreden. Het
probleem van de huisvesting lag boven zijn macht. Trees Janse kwam in zijn plaats. Alleen Anton
Aelberts, burgemeester van Druten, was gebleven. Een jaar later, met het toetreden van de beide
zakenmensen Boris en Egbert was de sfeer veranderd.
("Wat willen jullie met het Vrijdagtheater," vroeg Boris bij zijn kennismaking met Anton, Trees en Jaap (m.a.w.
vroeg de zakenman aan de bestuurders), "helpen of niet?" "Helpen", zeiden zij, als 3 kinderen.)
(Later, tegen ons, door de telefoon: "Zet ze maar aan de kant, je hebt er niks aan."
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Wij waren beschaamd.
Maar tegelijk was er het duiveltje in ons die ons hoog zag opgetild.)
Trees was werkzaam bij de gemeente Elst. Ze had bestuurservaring opgedaan in de Mensec. Ze was
energiek, open en hartelijk in het contact. Met mensen in leidende functies ging ze gemakkelijk om.
Ze was ook ambitieus. Ze werd voorzitter, wij vroegen het haar ook van harte, en vonden het
prettig dat ze een vrouw was. Ze had in haar Raad twee zwaargewichten, Boris en Egbert, van wie
vooral eerstgenoemde haar tot steun was. Ze vond hem belangrijk voor haar netwerk. Ze zette
samen met Willie Cremers de Actie Bouwsteen op, veroverde met Boris de subsidie van Paul Depla
en ook de kleinere sponsoren waren haar werk.
Het conflict later tussen de RvA en de Directie kon ze niet tot een goed einde brengen. Ze had als voorzitter boven de
partijen kunnen staan en bemiddelen. Ze heeft ook wel geluisterd, maar ze koos eenzijdig voor het standpunt van
haar eigen Raad. 'Alle neuzen één kant op', was haar adagium. Niet gek, maar het camoufleerde het feit dat ze voer
op het kompas van Boris, de Leidende Strateeg, en dit heeft haar belet om recht te doen, aan beide partijen.
Boris was een stevige man met een grote aanwezigheid. Je ziet hem niet over het hoofd. Hij maakt
sowieso indruk, maar heeft ook geléerd hoe je dat doet. Hij heeft een minutieus geheugen, en is in
staat meerdere zaken tegelijk in het hoofd te houden. Zijn spreken is enigszins dwingend,
doortastend, met statements die de luisteraar gemakkelijk overrompelt en in het defensief dringt.
Hij etaleert zijn kennis, met schemas en schetsen, en gaat geregeld over in het Amerikaans, daarbij
de indruk wekkend dat ze daar een heel eind op ons vóór liggen. Hij heeft contacten tot in de
directies van zeer grote bedrijven. Echt iets voor het Vrijdagtheater dus.
De sfeer was dus veranderd. Wij begrepen dat de bestuurswisseling noodzakelijk was, wilden wij
ooit een nieuwe werkplek veroveren, en tegelijk waren wij kopschuw.
Wij, dat zijn Heleen en ik, de Directie.
We plonsden in de gesprekken over geld, en netwerken, en sponsors. We moesten samenwerken
met mensen uit de zakenwereld. ("De grote, boze buitenwereld, hè, Ad?" spotte Anton.)
De politiek, lokaal en landelijk, wilde dit ook, contact moesten we maken met het bedrijfsleven, Rik
van der Ploeg wilde "Cultureel Ondernemerschap" van ons.
Voorwaarts dus.
(Maar onze onafhankelijkheid dan? Bovenaan op ons briefpapier stond na Het Vrijdagtheater Nijmegen:
"Onafhankelijk Podium voor Toneelvoorstellingen en Toneelcursussen". Met trots geschreven. En het was waar: we
waren artistiek vrij geweest, we waren niet ingekaderd, en omdat we niet méér uitgaven dan er binnen kwam, hoefden
we ook niet commercieel te gaan.
Maar deze situatie bestond niet meer. Ik begon te beseffen dat onze onafhankelijkheid ook te maken had gehad met
de toevallige omstandigheid dat de oude Werkplaats zo goedkoop geweest was. Dát had onze vrijheid mede bepaald.
Dáárdoor hadden wij onszelf kunnen redden.
Nu stonden we in de gure wind van de vrije markt, zonder middelen. Ik besefte dat wij een nieuwe Werkplaats
wilden, die wij ook nodig hadden om voort te bestaan, maar wij hadden het geld niet om die te verwerven. Toch moest
dit verworven worden, anders was het terug naar het klaslokaal, het wijkcentrum.
We zaten in nood. Materieel. Maar ook - maar dat besefte ik later - ideëel. Tenzij het geld belangeloos gegeven zou
zijn. Spoedig zou blijken dat geld zelden belangeloos gegeven wordt, ja zelfs dat bij vermogenden geven-om-niet
helemaal niet chic is.
De sluwe zakenman hult zich altijd in de jas van belangeloosheid.
Het nieuwe bestuur was ambitieus en energiek. Een uitgebreid plan werd opgezet om fondsen te
werven. De gemeente werd van laag tot hoog aangesproken. Ik schreef een Plan van Ontwikkeling,
nogal onconventioneel maar à là.
("Het leest als een jongensboek", zei Boris.).
Er werd een "Actie Bouwsteen" opgezet waarvoor grafisch ontwerper Willy Cremers kosteloos een
professionele folder ontwierp en drukte.
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Ik schrijf 'bestuur', maar dat is formeel onjuist. Het bestuur was een Adviesraad. Het had daartoe besloten uit
voorzorg, toen het constateerde dat de salariëring bij het Vrijdagtheater nog altijd op het niveau van honoraria
gebeurde, een onvoldragen toestand, die ons een bestaan in de kunst mogelijk maakte, maar niet zonder risico's. Wat
bij ziekte bij voorbeeld?
Men besloot zich Raad van Advies te noemen. De directie liet zichzelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel als
Bestuur.
(In 1998 kreeg het Vrijdagtheater bezoek van de Belastingdienst. Alles werd doorgelicht. Ik herinner mij de
belangstelling voor de bar-inkomsten. Die bleken met 4 tot 5-duizend gulden nettowinst per jaar te verwaarlozen. We
kwamen ongeschonden door het examen.)

CONFLICT

In april brak plotseling een heftig conflict uit.
In de Concept Overeenkomst voor de Huur van het pand aan de 3de Walstraat had Egbert een
bedrag ingevuld dat het 3-voudige was van wat was afgesproken op het terras van Blixem. Ik greep
de telefoon:
- "Je schrijft euro, maar je bedoelt guldens."
- "Nee, euro."
- "Maar je had gezegd, bij Blixem, 500 gulden!
- "Waarde Ad, je denkt tocht niet dat ik de subsidie van de gemeente Nijmegen ga betalen?"
Deze zin galmt in mij na alsof het gisteren werd gezegd. Ik kookte. Wat vals! Alles vergeten wat
beloofd was? Kon dat zomaar? Dat was dus de mecenas, de belangeloze, die niet wist dat hij dat
pand nog ergens had. Ik was erin getippeld, ik zat als een rat in de val. De vos had gewacht tot zijn
prooi geen kant meer op kon en sloeg nu toe. Dat was dus zaken doen. Misleiding. Hij wist dat ik,
als hij meteen op het terras het bedrag had genoemd dat hij van plan was te vragen, het resoluut van
de hand had gewezen. Het Vrijdagtheater heeft geen draagkracht voor zo'n huur!
En dan spreken over subsidie van de gemeente. Als er iets niet te verwachten was, dan was het
subsidie van de gemeente. En dat wist hij goed genoeg. Na het echec met het Arsenaal stonden de
lichten daar voor het Vrijdagtheater allemaal op rood en op slot.
Ik schreef een felle fax:
Egbert,
Ik ben geschokt.
Mijn vertrouwen in je is omgeslagen in een hoge staat van alarm.
Plotseling zie ik in jou de zakenman die niet schroomt gebruik te maken van de gedwongen en onomkeerbare situatie
waarin hij meent dat zijn tegenstander zich bevindt.
Ik onderhandel niet, omdat ik dat niet kan.
Ik schrijf dat ik alleen van doen wil hebben met die misschien dan impulsieve man, die ook in je zit, die op 9 mei
2001, op het terras bij Blixem, ten overstaan van Heleen en mij, omdat hij zoals hij zei bij het Vrijdagtheater
verwachtingen had gewekt die niet in vervulling waren gegaan, zijn pand aan de 3de Walstraat ter beschikking stelde
voor een huurprijs van f 500,- per maand.
Deze man doet zijn woord gestand.
Met die ander teken ik geen contract, sluit ik geen overeenkomst.
Ik bracht de RvA op de hoogte. De poppen waren aan het dansen.
Gelukkig was de RvA unaniem ontzet.
Anton: "Ze zijn ook allemaal hetzelfde."
Maar wat kon zij doen?
Niets.
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In een reactie op mijn fax verbrak Egbert alle contact:
"Het pand aan de Walstraat is niet meer beschikbaar voor het Vrijdagtheater."
Lijmpoging. Op initiatief van Trees gaan zij en Anton bij Egbert op bezoek.
Met de grootste inspanning trekken zij hem weer vlot. Hij wil Ad ontmoeten in De Karseboom,
voor excuses en het uitspreken van hernieuwd vertrouwen.
In De Karseboom vervolgde hij:
"Teken dat contract nou maar. En ga jij nou maar regisseren."
"Je hebt een zwak bestuur, er moet een nieuw en krachtig bestuur komen, ik zal er zelf deel van uitmaken, samen
met Cees en jullie twee, binnen 5 jaar heeft het Vrijdagtheater een gezonde financiële basis."
Cees is Cees Sweerman, zijn vriend, die als financieel specialist bij Hoogovens had gewerkt. In dat stadium wilde
Egbert nog altijd af van de ambtenaren in het 'bestuur'. Zakenmensen kunnen moeilijk overweg met ambtenaren. Het
gaat ze te langzaam. Regels, bureaucratie, democratie, het is allemaal lastig.
Natuurlijk had Egbert goede bedoelingen met het Vrijdagtheater, hij wilde het Vrijdagtheater artistiek ongemoeid
laten, maar het zakelijk los daarvan exploiteren. Hij had dat vaker gedaan, hij wist hoe dat moest. Maar geen
pottenkijkers. Ambtenaren liefst terug in hun hok, en de kunstenaars moeten hun kunst beoefenen. Heb vertrouwen
in mij, dan komt alles goed.
Ik die er nu een jaar later op terug kijk, kan schrijven dat hij ook inderdaad goede dingen gedaan héeft voor het
Vrijdagtheater, het waren niet alleen maar woorden. Ik som op: hij heeft gezorgd voor het sponsorbedrag van
€ 12.000,- van Heineken ( = Brand). Toen er ernstige vertraging optrad bij de verbouwing stelde hij het ingaan van
de huur uit tot 1 januari 2003. En het opschilderen van de gevel is ook voor zijn rekening.
Wat succesvolle zakenmensen zoals hij niet kunnen en ook niet willen is met niet-zakenmensen omgaan als gelijken.
Dan wordt het bevoogden.
Hij wist dat hij niet aan moest komen met de werkelijke huurprijs. Ik zou afhaken, geen twijfel mogelijk.
Houd die aap dus achter de mouw, loods hem langzaam het pand in, later ziet hij zelf dat hij het toch kan betalen.
Wat hij nooit gedacht had. En dan is hij nog dankbaar ook.
Dat is zijn rechtvaardiging. Hij leeft nog in het patriarchale tijdperk.
- En de risico's dan? Als het mislukt, wie zit er met de gebakken peren?
- "Wie bang is wint nooit," zei hij.

"In mijn branche zijn maar heel weinig eerlijke mensen", zei hij.

"Je moet de olifant in brokjes toedienen", zei hij ooit in de Arsenaal-periode.
Dat ga je dus ook bij ons doen, vogel, dacht ik bij mezelf.
Wanneer zal hij komen, die olifant?
Plotseling was hij daar, kolossaal, bij het tekenen van het huurcontract.
"Op deze manier kan het Vrijdagtheater natuurlijk niet doorgaan, dat begrijp je wel", zei hij.
Het eind van het liedje is dat Egbert toetreedt tot de RvA, met Boris, Trees en Anton. Twee uit de
bestuurs-, twee uit de zakenwereld. De rust keert enigszins terug. De aandacht gaat weer richting
verbouwing en inrichting van het pand.



Hamlet, 1997 - 1998, vlak voor het laatste duel.
V.l.n.r.: Jeroen Helmer (Hamlet), Heleen van den Berg (Gertude), Gé Cimmermans (Claudius), Fred Hendriks
(Laërtes)
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TWEEDE CONFLICT - EEN COUP

Terwijl we op het Limos-terrein het mei- en juni-programma afwerken met een 20-tal voor-
stellingen, wordt het Pand aan de Derde Walstraat langzaam gestript. Het is een stoffig karwei. Een
angst-golf bevangt me als ik hoor dat ik de glaswol met een stofkap op had moeten verwijderen.
Veel sloopwerk doe ik samen met Jeroen Renckens, die vaak na zijn werktijd een paar uurtjes komt
pezen. Hij is opgewekt. Zijn energieke jonge lijf vindt het heerlijk om met een breekijzer de planken
van de tussen-vloer los te trekken. Ik haal de spijkers eruit. Als je zo met één ding bezig bent, en je
hoeft niet te denken aan alles en alles wat er nog gebeuren moet, gaat het goed.
Veel steun heb ik van Peer Vos, voormalig leraar handvaardigheid, die in Appeltern een eigen
timmerbedrijf heeft. Avond aan avond berekent hij met mij de verbouwing, wat het allemaal moet
kosten aan materiaal en arbeidsloon. Hij is verontwaardigd over de eigenaar die niets bijdraagt aan
het opknappen van zijn pand.
Een milieudeskundige komt langs, vervolgens een akoestisch ingenieur. Architect Jan van
Deutekom maakt een fraaie tekening voor een nieuwe gevel (later afgekeurd door de commissie
Welstand), waarin het pakhuis-karakter wordt versterkt. Vastgesteld wordt dat de houten vloer van
de bovenverdieping moet worden vervangen, deze kan geen 50 mensen dragen. Er is discussie of
wij dat zelf kunnen doen of dat het moet worden uitbesteed.
Hoeveel kost het als aannemer Berntsen en Braam het doet?
In augustus leer ik Nico Beekmans kennen, die een hoge management-functie bij Philips had en nu
met een gouden handdruk thuis zit. Hij 'wil wel kijken of hij wat doen kan'. Hij noemt zich een
niets-kunner en blijkt een alles-kunner. Ik ben in de wolken.
Egbert komt met het nieuws dat de Tapijthandelaar naast ons, wiens pand eveneens zijn, Egbert's
eigendom blijkt te zijn,
("Ik heb wel tachtig van die huurcontracten")
twee kleine, ongebruikte ruimtes ter beschikking stelt aan het Vrijdagtheater. Plotseling hebben we
plek voor een kleine opslag met werkbank, en voor twee toiletten. Wel zien we ons geplaatst voor
nog verschrikkelijk veel meer werk. Niet klagen.
In één van die ruimtes staat een grote, roestige, water lekkende verwarmingsketel, compleet met de
giftige blauwe asbest. Het beest was ooit niet meer nodig, de schakelaar werd omgedraaid en de
deur op slot. Ook een manier van innoveren.
Visioen van maanmannen, over 3 maanden kunnen ze er zijn. En dan de rekening.
Nee dus. Nico Beekmans trekt zijn overall aan, in z'n eentje en op zijn gemak besprenkelt hij de
asbest met water en begint het af te schrapen. ("Zaak wordt zwaar overtrokken.") Hij doet alles in een
plastic zakje. Ik breng het met de bedrijfsauto naar de Dar. ("Wat hebt u daar?" - "Een beetje asbest." -
(Grote ogen) "Gooi maar ginder in die bak.").
De weken daarna richten we een Werkhok in.
Er sluimert onrust bij de zakenmannen. Het gaat ze allemaal niet snel genoeg.
Dan is er onenigheid over het isoleren van het dak. Om kosten te drukken vindt Egbert dat ik dit
aan de binnenkant moet doen. Ik vind dit vreselijk lelijk en bovendien onjuist. Met behulp van
tekeningen en argumentatie uit een vakblad betoog ik in een uitgebreide brief dat het niet alleen om
esthetische maar vooral om téchnische redenen aan de buitenkant moet. Egbert haalt een mannetje
van Ventimon b.v. erbij, waar hij al langer zaken mee doet, we gaan het dak op en het mannetje ziet
het meteen: het isoleren moet aan de binnenkant.
Verrek maar, denk ik, wíj moeten erin werken. Met Peer zoek ik een dakdekker. Deze komt en een
week later hebben wij de offerte: € 12.710,-. Exclusief btw. Alsjeblieft. Vergeten maar.
De wrevel groeit. Egbert vindt dat eerst de gevel opgeknapt moet worden, dan het dak. Omgekeerd,
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zeggen wij, eerst komen de cursisten. Die komen wekelijks en moeten in een prettige, koele ruimte
werken. Die gevel is buitenkant. Aan het eind van de vergadering zie ik Boris en Egbert samen de
deur uit lopen...

Het is vrijdag 30 augustus. Bijeenkomst van de bouwcommissie.
Boris, Egbert, Jan van Deutekom, Peer Vos, Heleen en ik.
Ik stel voor om Peer Vos opzichter te maken. Peer is al heel goed ingevoerd, ik kan het goed met
hem vinden. Dit wordt door Boris onmiddellijk gekapt. Wij moeten een beroeps-uitvoerder vinden,
en mijn functie wordt: koffie drinken op de achtergrond.
En het Vrijdagtheater wordt op 1 januari 2003 geopend.
Het was een coup.
In feite een grote blunder, die veel ellende tot gevolg heeft gehad.
Een dag later vernam ik van Jan van Deutekom dat Egbert hem diezelfde middag nog had gebeld
met het verzoek die taak op zich te nemen. Jan was vereerd en nam het in overweging.
De strateeg had gesproken. Agressief, op z'n Amerikaans. Slagvaardig.
Dat hij intimidatie niet schuwde wist ik al.
Ik was beducht voor hem.
Een paar maanden eerder, bij hem thuis. Bespreking over het verhogen van het dak. Mijn plan werd moeiteloos
verworpen. Op de terugweg in de auto verraadde Jaap Kassies wat hij opgevangen had bij het weggaan, bij de kapstok:
"Zo, die hebben we even goed laten voelen wat zijn plaats is...." (Boris, tegen Egbert).
Het sloeg diep in mij. Zulke dingen zijn reden genoeg om een samenwerking onmiddellijk te kappen.
Voor een volgende keer dus maar weer. Toen durfde ik het niet. Ik zág het ook niet. Ik slikte het. Ik was in feite al
afhankelijk.
Een paar weken later. Om de gigantische kosten van de verbouwing tot dragelijke proporties terug te brengen had ik
mij tot architect Jan van Deutekom (cursist van Heleen) gewend en bereid gevonden eventueel pro deo te werken als
bleek dat er niet voldoende geld was. Ik was trots op mijn snelle actie, ik vond dat ik eindelijk eens mijn traagheid
overwonnen had en kon handelen als het nodig was. Als een goede opdrachtgever had ik gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om van meerdere architecten de goedkoopste in de arm te nemen.
De volgende avond om elf uur kwam ik thuis van de repetitie. Briefje: "Boris bellen." Hij had zitten wachten. Er
volgde een in mijn beleving 3 minuten durende kanonnade over wat ik me in mijn hoofd had gehaald. Ik had uit
moeten onderhandelen met de architect die híj me aangewezen had. (Architect Bob Meltzer, zijn vriend en buurman.)
Zijn verbale potentie was overweldigend. Ik herinner: "daar lusten de honden geen brood van" en "ongeleid projectiel".
Samengevat: mijn gedrag was volstrekt wispelturig.
Ik die dacht het beste nieuws van de wereld te hebben, was verbijsterd.
Ik had de geur van het concentratiekamp in mijn neus. De politiecel.
Ik had tegelijk in de toon iets gewilds opgevangen, iets van een teveel, ik hoorde voor het eerst de strateeg.
Hij vergiste zich volkomen. Mijn handelwijze was een momentopname. Ik ben niet wispelturig, al mijn vrienden
zullen dit bevestigen.
Hij is het blijven denken.
Thuis liep ik 3 dagen te ijsberen. Toen besloot ik de handschoen op te nemen. Ik belde Jan en zei
hem dat hij geen uitvoerder werd en dat ik die taak zelf op me nam, samen met Peer, zoals ik van plan
was geweest. Aan Boris schreef ik een brief waarin ik stelde dat ik zijn beleidsmaatregelen
beschouwde als een dringend advies, maar meer ook niet. Ik schamperde dat hij zich niet als een
wonderdokter moest beschouwen en dat Egbert en hij ongeduldige piassen waren.
Opnieuw waren de poppen aan het dansen. Anton was heilig verontwaardigd: "Wie zegt er nou 'pias'!
Als je nog eens zo'n brief schrijft, stuur hem dan eerst naar mij."
Hij had gelijk. Maar zeer ongelijk hadden hij en Trees dat ze niet ingingen op mijn verwijt aan de
zakenmensen dat hun gedrag autoritair was geweest en even onparlementair als mijn taalgebruik.
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Het kwam mij te staan op een strategie van de RvA van "alle neuzen één kant op", een strategie die
ze niet meer heeft verlaten. Hoewel Trees voorzitter was, weet ik zeker dat Boris de lijnen uitzette.
Hij had overtuigingskracht, en een natuurlijk overwicht. (En een hoog gekwalificeerd netwerk, of niet,
Trees?)
Misschien ook kon ze gewoon niet tegen hem op.
Achteraf weet ik...

Achteraf. Steeds weer dat 'achteraf'.
Blind ben je.
Later zie je.
Zien op het moment zelf,
daar gaat het om.
Achteraf schrijf je,
in de hoop om voortaan
op het moment zelf
te zien.

... Achteraf weet ik dat die strategie was: Ad wil zélf uitvoerder zijn? Goed, laat hem dan maar tonen
dat hij dat kan. Hij zal er gauw genoeg achter komen dat hij een uitstekend regisseur, een totaal
onbekwaam zakenman is. Hij wil geen verantwoordelijkheid delen? Dan gaat hij maar op zijn bek.
Daarna roept hij om hulp.
De kracht van de strategie was dat de kaarten voor de borst werden gehouden.
Ik wist van niets.
De toestand verslechterde zienderogen de maanden daarna, toen ook Nico Beekmans zich aansloot
bij de strategie. In toenemende mate was hij bij het werk betrokken geraakt. Uitentreuren besprak
hij de mogelijkheden, hij mat alles op, bracht alles in tekening, het was formidabel. Hij pluisde de
statuten uit tot op de kleine letters, informeerde of het Vrijdagtheater btw moest heffen, zocht uit
hoe het moest gaan met ons pensioen.
Alleen aan ambtenaren had hij, gewend aan werken in een bedrijf, een gloeiende hekel. De
contacten met Bouwen en Wonen, de Brandweer, Welstand liet hij aan mij over. Hij had een
obsessieve paranoia tegenover hen, hij hield er niet over op. Ziekelijk.
Of opzet? Nico maakte alles in toenemende mate ingewikkeld. Hij zigzagde door alle
mogelijkheden, en ik zigzagde mee. Omdat alles met alles samenhing, werden beslissingen honderd
keer uitgesteld. Nog eens informeren, naar ander materiaal, naar de prijzen, mocht dit wel van de
Brandweer, wat stond er in de Bouwverordening? Zoeken op het Internet. Konden we nu dit
kopen, met dit beginnen? Nee, de volgorde was eerst dat, dan dit.
("Ik sta aan de kant van Ad en Heleen", had hij aangekondigd bij zijn eerste aantreden in de club.)
Ik voelde dat hij mij verraadde. Maar waarom?
Hij was bezig met een vertragingstactiek. Maar waarom?
In december haalde ik Boris erbij:
("Boris, de verhouding tussen Nico en mij wordt steeds moeizamer."
- "Realiseer je dat hij de baas is."
- "Is dat het? Waarom zégt hij dat niet gewoon?"
- "Omdat jij dan de baas bent."
- ...?!?..)
De weken daarop probeerde ik Nico de baas te laten zijn, ik sprak hem niet meer tegen. Ik
discussieerde zo min mogelijk.
Het hielp niets.
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Hij begon integendeel zelfs fouten te maken, hij, de precieze. Beginnersfouten, koeien van fouten.
Ik zei niets.
Ik raakte gespannen, mijn nachten werden slapeloos. Gepieker.
Het begon mij te dagen. De leiding overdragen, dat bewoog ze. Maar waarom niet gewoon open met elkaar bespreken?
Omdat ze denken dat ik toch niet te overtuigen ben. Maar dan kunnen ze toch zeggen: doe het zoals jij denkt dat het
goed is, wíj zijn een andere mening toegedaan, als je op jóuw manier verder wil, dan gaan we uit elkaar.
Wás ik niet te overtuigen geweest? Jawel, ik zweer het. Ik twijfel in deze dingen. En ik vind twijfel terecht. Ik zie in
het bijeenhouden van de zakelijke en artistieke leiding veel voordelen. De structuur van een kleinschalig bedrijf is
helder, overzichtelijk en homogeen. Maar ik weet ook dat het bij groei en toenemende complexiteit beter is
verantwoordelijkheden te delen.
"Wij bij het Vrijdagtheater gaan voor het kleinschalige", zei Jaap Kassies ooit.
"Nee", zei ik, "ik heb een imperium op het oog, als Joop van den Ende."
"Geef die bar uit handen", zei Egbert, "laat anderen dat werk doen".
Maar het gaat erom, Egbert, wie die anderen zijn. Ik weet ook wel dat die bar zó te exploiteren is dat ze meer
oplevert. Maar ik ben niet bezig met de exploitatie van een bar. Ik ben bezig met de exploitatie van een theater, en
daar is de bar is slechts onderdeel van. Jouw formule gold het Arsenaal. (Door de gemeente verworpen, overigens.) Wij
hebben een bar-ploeg, het zijn eigen mensen, en zij hebben het theater voor ogen, niet de bar als doel op zich.

Had ik toen de helderheid gehad van een Paul Scheffer, de ervaring van een Morris Tabaksblatt, dan
had ik geweten dat de strategie van de RvA om mij weg te krijgen van de werkvloer was: GEK
MAKEN. Terwijl Berntsen&Braam al bezig was met de vloer boven, kwamen Boris en Nico met
een plan voor samenwerking met een nieuw te vestigen Galerie in de Ziekerstraat, naam van de
manager nog even geheim te houden, en het Vrijdagtheater. Ik moest gaan zoeken naar een pand in
de binnenstad, dat voldeed aan alle eisen.
Ik wist meteen dat het voorstel bespottelijk was, vernederend doorzichtig.
Dat er een strategie van het gek maken bestond leerde ik later.
Hoe ik in niemandsland zweefde bleek ook bij de sponsorgelden. Of en wanneer de kraan open zou gaan was
onvoorspelbaar. Aan de ene kant was Boris terecht terughoudend in het wekken van verwachtingen.
Maar aan de andere kant gaf hij geen enkel houvast. Duidelijk was alleen dat we ze in ere moesten houden, de heren
sponsoren.
Het was een labiele situatie. Zeker als je in tijdnood bent is sponsorgeld een worst, maar zolang je niet weet of het
ook afkomt, en wanneer, werk je met vrijwilligers. Het voordeel van vrijwilligers is dat je het werk zelf aankunt, het
nadeel dat het verschrikkelijk lang duurt. Toch had ik dit laatste liever dan dat ik in de gevaarlijke valkuil zou
trappen van het geven van ongedekte opdrachten. Ik had één verweer, één houvast en dat heb ik ook bekend gemaakt:
ik maak geen schulden. Het Vrijdagtheater heeft nooit schulden gemaakt. En zal dat ook in deze overgangsperiode
niet doen. Ik wil best zo veel mogelijk werk uitbesteden aan vaklui, maar ik wil als het moet altijd kunnen
terugvallen op de vrijwilligers.
Men accepteerde. Het viel me op hoe grondig Egbert het met me eens was.
"Je zorgt nog steeds voor een ankerpunt," zei Boris.
Bij de gevaarlijke overtocht later in het diepe water met de vrijwilligers liet ik haar los.
In oktober hield Boris de brief van de SNS Bank met de 20.000 euro een maand in de zak. Niemand die er iets
over zei. Mijn wantrouwen groeide.
Ik heb enorme steun van Peer Vos. Hij zegt niet zoveel. In mijn onzekerheid verdenk ik zelfs hem
een paar weken ook in het complot te zitten. Merkt hij iets van de spanning? Hij houdt zich op de
vlakte. Het maakt mij onzeker.
Hij maakt een prachtige gedraaide trap. In stijl. In eigen stijl. Mooi om naar te kijken. Hij maakt ook
de naar buiten draaiende nooddeuren. Alles voor niets.
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In december is Berntsen&Braam begonnen met de nieuwe vloer boven. Het is indrukwekkend hoe
snel en bekwaam ze werken. Wij kijken onze ogen uit. Wij zien met eigen ogen dat zo'n werk moet
worden uitbesteed, dat het onverantwoordelijk is om het zelf te doen. Het ligt boven je macht. Je
hebt de expertise, de machines niet. Er komen ongelukken van.
(En toch. En toch. Hadden wij niet in de oude Werkplaats stempels onder de vloer gezet, en een zware H-balk
opgetakeld? Ja, juist, zeker, het touw brak en de zware takel miste Martin Hein op een haar. Ik moet er niet aan
denken....
Ik denk er graag aan terug. Aan het Avontuur.
In november had Jan van Deutekom, om de procedure voor het verkrijgen van een bouw-
vergunning te bespoedigen, een 2-fasenplan bedacht en boven zijn tekening van de nieuwe vloer
geschreven: Pakhuis 3de Walstraat. Later zou dat worden: Theater 3de Walstraat, maar daar was een
wijziging in het Bestemmingsplan voor nodig, en dat kostte maanden. Te lang om op te wachten.
Om toch aan de slag te kunnen werd het dus: Verbouwing Pakhuis.
De stemming bij Bouwen en Wonen was zeer geprikkeld. Men wilde niet in de situatie worden
gebracht dat men toestemming had gegeven, om deze eventueel later weer te moeten herroepen.
Als ze haast hebben bij het Vrijdagtheater, dan is dat hún probleem.
Als Henri Braam van Bouwen en Wonen hoort dat het signaal op rood staat, legt hij het werk stil.
Een gevaarlijke crisis ontstaat.
Anderhalve week later komen delegaties van alle partijen bij elkaar in het Pand, er wordt een
regeling getroffen, het werk kan weer worden hervat.
Braam zwijgt gelukkig over een schadeclaim.
Rond de jaarwisseling wordt de vloer boven de toilet-groep van de Tapijt-buren gestort en de
afvoer aangesloten op de riolering. Dan zie ik de rekeningen. Ik sla tegen het plafond. Alles wat we
aan sponsorgelden hebben gekregen is er doorheen. Zelfs het geld van Depla moet bijna in zijn
geheel worden aangesproken. Ik zeg tegen Nico dat ik Braam ga bellen dat hij onmiddellijk moet
stoppen.
("We hadden met elkaar afgesproken dat we geen schulden zouden maken. Het Vrijdagtheater genereert te weinig
geld om zich dat te permitteren. Hadden we plechtig afgesproken. Toch?")
De RvA breng ik op de hoogte.
Het werk ligt stil. Doodstil.
We moeten verder met de vrijwilligers. Waar Nico zo'n broertje aan dood had. Die hij steeds weg
gemanipuleerd had.
Ik had een lijst met namen. Maar konden deze mensen een toilet bouwen, centrale verwarming
aanleggen?
De toestand werd uiterst kritiek.
Terwijl wij op 4 verschillende plekken in de stad met repetities bezig waren, terwijl de première-
datum almaar naar achteren geschoven werd en een heel seizoen van voorstellingen samengeperst
werd binnen een bestek van 4 maanden, waren we met het Pand aan de 3de Walstraat nog niet
verder dan de nieuwe foyer-vloer, de gedraaide trap en de vloer van de toiletten. Én we hadden een
werkhok.
Het was steenkoud, 4 à 5 graden boven nul, we hielden de winterjassen aan. Als we naar het toilet
moesten gingen we naar Lux.



Pag. 34

LAATSTE STRATEGIE: ACHTEROVER LEUNEN

Op de vergadering van 24 januari spreekt Trees streng en gewichtig als een schooljuf de gevleugelde
woorden: "We hebben een meningsverschil, en dat heeft natuurlijk consequenties."
Ze voegt eraan toe dat ze vanwege haar studie Kunstgeschiedenis even niet veel voor ons kan doen.
Boris zegt dat we niet meer moeten rekenen op grote bedragen van sponsors. Degenen die hij heeft
aangesproken waren wel bereid in het Vrijdagtheater maar niet om in het pand van de eigenaar te
investeren. Misschien dat er nog een paar kleine bedragen mogelijk waren.
Nico zei dat hij bezig was speelgoed te maken was voor zijn kleinkind, dat ook zo zijn eisen stelde.
(Strategie. Plotseling leunde iedereen achterover. Ze wilden ons op de knieën. Het tijd was rijp.)
Trees had wel een afspraak met wethouder Hirdes voor donderdag 6 februari. Carolien van der
Linden (communicatie-deskundige, een paar weken eerder aangetrokken voor neven-activiteiten van
het Vrijdagtheater) zou haar begeleiden.
(De eerste keer dat Heleen of ik niet mee zou gaan naar de wethouder. Carolien die een blauwe maandag meeliep, nog
van geen toeten of blazen wist, kwam meteen in aanmerking voor het grote werk? Strategie: op een zijspoor zetten.)
Een week later belt Boris dat sponsorgelden er niet meer in zitten. Hij heeft genoeg werk gedaan,
het kost hem verder teveel tijd. Hij stopt ermee. Hij wenst ons veel succes.
Begin februari bel ik Trees dat ik zelf, en alleen, naar Hirdes ga.
Woensdag 5 februari zit Nico tegenover mij aan tafel, in uitgaanskleding:
("Wil je nog voor me werken?" - "Ja."
"De toiletten hebben de grootste urgentie. Wil je dat doen?" - "Ja."
"Wanneer zouden we er klaar mee zijn?"
- "O, over een paar maanden."
"Dan heb ik er niets aan", zei ik.)
Ineens liet ik hem gaan. Ik liet hem los. Zo maar. Gelaten.
De consequenties wist ik niet. Ze waren voor mij.
De volgende dag naar Hirdes. Wat papieren bij me, o.a. een begroting met een tekort van € 4.300,-.
Opgewacht door mevr. Dupont, beetje formeel. In haar manier van doen: zo meteen naar de grote baas.
Gesprek met Hirdes liep volkomen mis. Ik had verwacht de zaak van het Vrijdagtheater uit de
doeken te kunnen doen, en hoe we in een kritieke fase we beland waren, maar ik werd
onderbroken. Ter zake. De begroting heb je daar? Ik zei dat er geen sponsorgelden meer te
verwachten waren omdat gevers niet in het pand zelf wilden investeren. Dat de zakenman zich had
teruggetrokken. Dat begrepen ze niet. Ze zouden graag eens op schrift willen zien wat de feitelijke
reden was van het geschil tussen RvA en Directie. (In het complot?")
Plotseling ging de vinger van Hirdes naar een post op de begroting waar stond: "uitgesteld". "Hoe
kan dat?" Ik kon zo gauw niet ophalen waarom dat erbij geschreven was, een tijdje geleden.
Ik stond buiten voor ik er erg in had.
In de schrale zon. In het park had ik door duizelingen een wankele loop. Hoe dicht was ik bij de
stress? Of wás ik al overspannen? Ik was verschrikkelijk onderuit gegaan.
In mijn paranoia zag ik hoe Elly Dupont triomfantelijk per telefoon mijn afgang voor Trees uit de
doeken deed.
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IK HEB EEN BROER

Ze zeggen: als de nood het hoogst is, is redding nabij.
Soms ja. Soms. Maar lang niet altijd.
Meestal ga je d'r aan. Gewoon.
Wat er wel is, is dat je in de hoogste nood iets doet
wat je anders niet doet, wat je steeds uitstelt.
En nu doe je het.
Een paar keer, in Winteravond en in De Verlossing bij voorbeeld
weet een personage bij Claus dat zij niet lang meer te leven heeft
en in die situatie, met de rug tegen de muur,
graait ze, klauwt ze naar de liefde.

7 Februari. 's Avonds rijd ik naar mijn broer Bep. Hij woont in Amersfoort. Hij is thuis. Het
gesprek duurt maar heel even.

- "Ik zit in nood. Nú moet je me helpen."
- "Ik hoor aan de toon, dat het je ernst is."

We gingen samen naar zijn buurman. Tom Versteeg. Hij is net als Bep (Vut) zonder werk. Het was
al laat. Bep legde hem uit wat ik hem zojuist verteld had. Goed, vrijdag komen ze.
Wekenlang zijn ze met z'n tweeën heen en weer gereden. Tom bleek een alleskunner en bovendien
een snelle werker. En mijn broer: hij had beloofd de toiletten te maken. En hoe zwaar het hem ook
viel, hoeveel meer werk het ook bleek te zijn dan hij gedacht had, hij wilde uitvoeren wat hij beloofd
had. En hij heeft de toiletten gemaakt, de vloer, de muurtjes, de potten, het water, de elektriciteit.
Nooit beseft hoeveel werk er in een toilet zit.
(Later is mijn dochter Mira uit Amsterdam gekomen met een vriendin. Zij hebben de toiletten
geschilderd naar hun eigen smaak. "Een beetje modern, Pap.")
Tom was bezig met de waterleiding, de gasleiding, de brandslang, de cv-ketel.
De kar die tot stilstand was gekomen liep weer.
In het diepst van het dal staan Bep Beukering, en Tom Versteeg.
Dankbaar. Voorgoed.
Voor mij was de wereld veranderd. Er zijn wat ongelukkige perioden in mijn leven geweest, maar de
maanden december en januari die achter mij lagen waren ronduit ellendig geweest. Maar nú had ik
zelf de RvA laten weten dat ik voorlopig geen tijd voor hen had. Ik had gedachten om de Raad te
ontbinden, maar voorlopig geen zin om ze tegen te komen. Laat ze maar een tijdje wachten.
Ik wist zeker dat ik mij opnieuw aan het vrij vechten was. Opnieuw onafhankelijk.
Maar niet in m'n eentje. Ook bij Heleen kwamen krachten los die ze eerder niet had aangesproken.
Ze heeft werkelijk een leger aan vrijwilligers gemobiliseerd, en op rij en datum gezet. Van overal,
maar vooral onder haar cursisten bleek een Arsenaal aan praktische kennis te zitten van mensen die
iets wilden doen voor het Vrijdagtheater.

We vielen terug op een manier van werken die we in de pionierstijd van het Vrijdagtheater hadden
geleerd en die de RvA niet kende en niet begreep. Het was een verschil in cultuur, in stijl.
Niet overdrijven dat verschil, niet verheerlijken.
Het gevoel van die eerste tijd was dat je onder elkaar was, niemand boven je. Je ging je gang, met een
ongekende vrijheid. Geen vaders meer. Geen god.
Ongemoeid gelaten. Máár: in de marge. En altijd gevaar voor isolement.
Zonder geld. Met energie.
Met anarchie. Niemand zei wat je moest doen. Zoek het uit.
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Zonder hulp. Wat je niet weet, leer het zelf.
Iets van de woonwagenkampbewoner, de zigeuner. Asociaal.
Een vrijplaats, zei Jan.
Ja, maar zie je daar ook de gestoorden, de kneuzen, de softerikken?
We speelden 556 keer, voor 22.242 toeschouwers.

Zo zijn de muren gepleisterd, ontvet en in de leem-kleur geverfd die Jeroen Helmer bedacht had.
Vrouwen kwamen nu naar voren, ook op de ladder: Saskia Sannen, Anja van den Bosch, Janneke
Lakerveld, Josephine Crompvoets, Ine Nijboer. Sommigen maken lange uren, zonder veel woorden.
Drie mannen blijken een Centrale Verwarming aan te kunnen: Walter van den Wittenboer, Jaap
Leerdam, Frans Eppink.
De tribune werd bedacht door Tom Mulder en in elkaar gejast door Frans Pauw, Michel Spaan en
Dick van Lammeren. De eerste rij heerlijke, oude stoelen van Cinemariënburg worden gemonteerd.
Veel steun ondervinden we van architect Guus Kwaaitaal. Als ze bij de verschillende afdelingen van
de lokale overheid weten dat er een architect mede aan het roer staat, worden de gesprekken ineens
soepel.
Guus komt aanzetten met de bouwvakker die op de steiger de door de Brandweer geëiste gipsplaten
monteert onder de foyer-vloer. En de foyer-wand boven aan de trap, ook brandweerverordening.
Dorus Kerkhof bouwt een stevige kast om de meters, die door een installateur worden omgebouwd
om krachtstroom te leveren.
En dan heb je Theo Schreurs, die elke week komt. Hij is beeldhouwer. Heeft als leraar
handvaardigheid voor de klas gestaan. Hij pakt alles aan. Een theater is alles voor hem. Hij last de
oude tribune-stukken om tot handige praktikabels. Het minst aantrekkelijke werk doet hij
onbaatzuchtig, alsof het een heilig karwei betreft. "Het hoort allemaal bij het theater." Frits Lourens
werkt ook graag mee, werken is voor hem een medicijn tegen het tobben. Jos van Kessel legt de
noodverlichting aan, op tekening van Peter Paul van de Ven. Jos van den Heuvel laat zijn
vaderschap op zondagmorgen voor wat het is. Fred Hendriks heeft avonden en avonden nodig
voor het ophangen en richten van de spots.
Ik bereken dat als we de eerste voorstelling willen geven op 16 maart, minimaal de toiletten en de
centrale verwarming klaar moeten zijn en in staat van dienst. Én er moet voldaan zijn aan de hoge
eisen van de Brandweer, die na de rampen in Enschede en Volendam op zijn strepen staat.
Al het andere kan later. Met bouwlampen heb je ook licht.
Het publiek zal het begrijpen, dat het op een plank moet zitten.
Het gaat goed met het Vrijdagtheater. We klimmen uit het dal. Veilig zijn we pas als we eind juni het
hele programma hebben afgewerkt.

DE HER-OPENING - vrijdag 14 maart - INFORMEEL

Het lukt. Het is gelukt.
Een geluksgevoel als de tribune weer volstroomt.
Weer is er die verwachting. Een beetje feest.
Onder het publiek - ik heb er respect voor - zitten Nico Beekmans en Boris met hun vrouw,
vriendin. Ik ben zenuwachtig (dat zie je niet), maar niet bang.
Ik moet natuurlijk een toespraak houden, maar ik heb een grondige hekel aan succes-storey's. Ik vind
ze domheid ten top, net als de optimistische kijk op de wereld. We hebben vette problemen gehad,
er is onrecht gedaan, en geleden, en ik wil het niet onder stoelen of banken steken.
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Ik wil ook niemand beschadigen. Niet uit vredelievendheid. Maar ik heb nog geen patent op
heiligheid. Dat komt later.
Ik begin met het succes (dus toch!) van de Actie Bouwsteen. Dat we ontdekt hadden dat we
draagvlak hadden, veel groter dan we wisten. Dat als we alle mensen die een bijdrage gegeven
hadden bij elkaar zetten, dat we dan 5 zalen vol hadden.
Om de weg te beschrijven die we afgelegd hebben tot aan deze première roep ik de hulp in van het
sprookje van de Koningskinderen. Sie hadden malcander soe lief. Si conden bi malcander niet comen, het water
dat was te diep. Sprookjes gaan in grote lijnen, maar altijd concreet, ze hebben pregnante beelden en
een sterke gevoelsstroom. Ik vertel (niet om de symboliek, maar omdat ik een lumineuze gedachte
wil lanceren) dat de stiefmoeder, die aan de overkant van het water (hoe komt ze daar, de heks) de
kaarsjes uitblies, zodat de koningszoon verdronk, heel goed de echte moeder van de koningszoon
kon zijn. Echte moeders (vaders ook natuurlijk, maar die zijn even buiten beeld hier) moeten
normaal gesproken slikken als hun zoon het nest verlaat om zich aan een jonge vrouw te binden. Zij
voelen zich oud. En uit hun functie van moeder verdreven. Gewoonlijk komt de moeder de crisis te
boven, want het leven is nu eenmaal zo. Maar soms verzet ze zich heftig. Dan wordt de moeder een
heks. Ze wil de tijd stil zetten en haar zoon bij zich houden.
Een verhuizing, zeg ik, is ook een crisis. En niet zo zuinig. Je hebt het gevoel dat je moet zwemmen
naar de overkant, en in de nacht. Als ik halverwege ben, waar de zee het diepst is, hoor ik achter mij
een motorbootje. Er zitten twee mannen in. (In mijn variant op het sprookje, dat mij 's nachts was
ingevallen, komen ook voor mijzelf onverwacht de vaders in beeld) Als zij naast mij komen, zeggen
zij dat je om aan de overkant te komen veel slimmer een bootje kunt nemen, zoals zij. Wie gaat er
nou zwemmen als er bootjes zijn? Ik mag erin klimmen. Maar, vraag ik, mag ik dan ook het roer
vasthouden? Nee, dat niet, zeggen zij, dat kan niet. Dat kun jij niet. Maar we spreken af dat we altijd
zullen sturen in de richting die jij wil. Maar vader (laat ik de jongen vertwijfeld zeggen), ik ken je
niet. Vader.
(En ik laat een lange stilte vallen.)
Goed, jij wilt altijd alles zelf doen, snauwen zij. Dóe het dan maar zelf. De motor raast en weg zijn
zij. Ik ben alleen in de nacht.
Stilte. Vreemde kalmte.
Het water dat was soe diep.
Er zwemt iemand naast mij. Het is mijn broer. We moeten die kant op, zegt hij. Ik doe wat hij zegt.
Naast hem zwemt nog iemand mee. Het is Tom Versteeg. Als ik om me heen kijk, zie ik steeds
meer hoofden, ik noem ze allemaal bij hun naam, allemaal, een indrukwekkende reeks. Mijn
toehoorders luisteren ademloos. Een opsomming is altijd saai. Nu werkt het als een wonderbaarlijke
vermenigvuldiging.
We bereiken de overkant, zeg ik. Althans we voelen de grond onder onze voeten, maar het water
reikt tot onze kin. Schuin voor me zie ik een bootje aan de kant. Er in zitten Nico Beekmans, en
Boris, zeg ik. Ik kan niet zien wat er in hun gezichten te lezen is.
Applaus. Vraag het hun, zei Boris die vlak vóór mij zat. Dat zal ik doen, zei ik en gaf hem een hand.
Applaus.
De akteurs spelen zeer goed. Vooral Linda Willems is niet eerder zó in haar element als in de rol
van Mia Bresser. Jeroen Helmer heeft het veel moeilijker met de erudiete en ijdele acteur Gerard
Brattinga, die zijn verdriet bijna maar niet helemaal weet te verbergen onder zijn virtuoos verbaal
talent. Het ligt ver buiten hemzelf. Maar hij zal hem nog raken, zijn rolfiguur, in latere
voorstellingen, het blijkt een kwestie van tijd. Jeroen Renckens is een aandoenlijke Dickie, heerlijk
om naar te kijken als hij plezier maakt. Volkomen natuurlijk.
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Als ik in de ruimte kijk, denk ik: overal kun je spelen. Als het moet. In Sarajewo speelden ze Wachten
op Godot, terwijl buiten de oorlog woedde. In zulke omstandigheden vliegt niet alleen de spanning,
maar ook de betekenis van het stuk omhoog. Het beste is een context van oorlog, noodweer.
Of een merel op het dak aan de overkant.

Als Pas de Deux gespeeld is, spreekt Boris me aan en zegt dat ik een uitstekende regisseur ben.
Dank je, Boris, dat heb je uitstekend gezien.
(Boven elke brief die hij schreef stond steevast: "Persoonlijk, vertrouwelijk."
Bij mij wekte hij respect. Nooit vertrouwen. Er zat iets in de weg.)
("95% van wat ik onderneem is een succes", zei Boris.
Oh, maar 94% is toch nóg een hoge score, Boris?)
("Het Vrijdagtheater is maar een heel klein gevalletje tussen mijn andere werk."
Altijd hoorbaar de strategie.
Bespelen, en de ander is gek.)
Het programma - we schrijven nu 6 augustus 2003, buiten is het een hittegolf, binnen zitten we aan
een koel bureau - hebben we volledig uitgevoerd. Het is altijd spannend. Komt het publiek?
Worden er geen spelers ziek?
Er wérd een speelster ziek, zeer ernstig zelfs. Alle lichten op rood. Maar ze is weer 'schoon', niet te geloven, en
genezend. Ze wilde niet alleen zijn, ze wilde zolang het kon bij de groep blijven, meespelen. De productie Mateloos
werd aangepast, ze deed mee vanaf de tribune, en de voorstelling ging door. Bravo, Elly, wat een moed.
Het publiek kwam aarzelend, later zat het vol. Bij Heleen werd een aantal keren een extra rij vóór de
tribune gezet. Het gemiddelde - bij 41 stoelen - lag rond de 36.
Het waren de volgende produkties:
Pas de Deux / Hugo Claus
Maanlicht / Harold Pinter
Grootouders / Een montage-voorstelling o.l.v. Heleen van den Berg
Mateloos / Een montage-voorstelling o.l.v. Heleen van den Berg
Heimwee / Een montage-voorstelling o.l.v. Heleen van den Berg
En niet te vergeten de succesvolle jongerenvoorstelling
Ga je mee vliegen / Een montage-voorstelling o.l.v. Hugo Klapmuts, die 6 keer ging en een heel mooie
recensie kreeg in De Gelderlander van Anne Salomons.
De inrichting van het theater verliep door de voorstellingen in een veel lager tempo.
Wel werden de vloeren gelegd. In het theater de mooie donkere klik-tegelvloer in één worp door
Thérèse Frankenhuis en haar vriend Lex Schoordijk, in de foyer boven de masoniet-vloer door
Theo Schreurs en mij.
In mei begon ik te vrezen voor de hitte onder het dak. Ik was gewaarschuwd: het kon er makkelijk
40 graden worden. Met een for better or worse hebben Theo en ik een gat gestoken aan de noordzijde.
Eerst een klein. Een paar weken later een heel groot (1.50 x 2.50 m). Het was een verademing. Het
dak van de buren staat pal voor onze neus, een centimeter of 70 boven de vensterbank. Maar
daarboven is de lucht, je ziet de daken, de bomen in de verte. En we hebben een vluchtweg, een
uitstekende. Zelfs een oude vrouw redt zich nog. De brandweer mag dan binnen een half uur
aanwezig zijn, ik red liever mezelf binnen 10 seconden als het moet.
Op het moment van schrijven is de dakkapel in een vergevorderd stadium.
Maar oh, wat is het schrijven van een paar woorden gemakkelijk naast de weerbarstigheid van de
uitvoering.
In mei ook hebben we Trees uitgenodigd. Ze kwam.
We hebben gepraat, met haar, en Anton.
Even leek verzoening mogelijk.
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Maar toen bleek dat niet duidelijk te maken was dat wij een Raad wilden die ons schouder aan
schouder terzijde zou staan, en niet van boven af regulerend, hebben Heleen en ik de RvA
schriftelijk en officieel ontbonden.
De RvA richtte haar pijl op Ad: "hij wil altijd alles zelf doen."
Voor de directie was onverdragelijk de bevoogding die meekomt met het geld.

CONCLUSIE

Het is in het bedrijfsleven heel gewoon, zo hoorde ik onlangs, dat een Raad van Commissarissen of
een Raad van Bestuur toezicht houdt op het doen en laten van de Directie "en zonodig corrigerend
optreedt". Dit citaat klinkt mij bijzonder irritant in de oren. Want het betekent dat de Raad boven
de Directie wordt gezien, en dat er dus een hiërarchie is. Deze structuur zal niet overal even rigide
zijn, maar in het algemeen is dit de bedrijfscultuur, van waaruit ook onze RvA heeft willen opereren.
Bij het Vrijdagtheater heerste echter een democratische cultuur, het oude bestuur voelde dat perfect
aan, het stelde zich bescheiden op, het bedrijf behoorde voor haar aan de oprichters.
Voor mij is het verschil in bedrijfscultuur de oorzaak van het conflict.
Als er open en eerlijk voorgelegd was hoe elk van beide partijen wilde opereren, dan was er
misschien een samengaan mogelijk geweest, óf we waren uit elkaar gegaan, maar als even goede
vrienden. Zo had het moeten gaan.
Maar de Raad koos voor strategie, in haar ogen was de directie zakelijk onbekwaam en niet te
overtuigen. Een lastig parket, geef ik toe. Maar bescheidenheid was niet haar sterkste kant,
terugtreden niet haar stiel. Ze was overtuigd van haar gelijk en besloot het doel te bereiken over het
hoofd van de weerspannige directie heen. Manipulatie, intimidatie, op een zijspoor rangeren, gek
maken, achterover leunen, al die middelen waren geoorloofd voor het heilige doel.
Het zorgde voor diepe ellende.
Ik ben blij dat dit alles achter de rug is, het doel toch min of meer bereikt. Triomferen doen we niet,
want ook wij hebben gedeeltelijk verloren. Met de opgedane ervaringen zijn we tevreden, nu de
afloop goed is. Blij zijn we dat we in ieder geval ons eigenlijke werk weer kunnen doen.
Maar pas op: het theater is nog maar voor deel een theater.

OPNIEUW VERDER

In de heikele maanden februari, of maart, ik weet niet meer precies, leerden we Peter Breukers
kennen, een kwieke, intelligente knaap. Raadslid voor de PvdA in Nijmegen. Bestuurswerk bij het
Vrijdagtheater trok hem aan, maar omdat het geschil met de RvA toen nog niet was opgelost,
hielden we het bij een kandidatuur.
In april had de gemeente haar gebruikelijke subsidie nog steeds niet uitgekeerd. Ook hadden wij nog
steeds geen antwoord van wethouder Hirdes op ons verzoek om verbouwingssubsidie. Het werd
hoog tijd.
Op 24 april kregen wij een brief met de ontstellende mededeling dat de subsidie voor de productie
Pas de Deux was afgewezen.
"Burgemeester en wethouders zijn van mening dat uw Stichting een professionele instelling is, die geacht wordt over
voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden te beschikken om de kosten van de
activiteiten te dekken."
Het ging om een bedrag van € 2.000,-.
Wij hebben bezwaar aangetekend. Er volgde een ingewikkeld spel van argumenten.
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Peter adviseerde ons steun te zoeken bij de cultuurspecialisten van de verschillende fracties. Zelf
sprak hij Hirdes aan. Wij ontvingen ze, de raadsleden, de een, de ander. Hun begrip, en onbegrip
naar B&W, gaf ons zelfvertrouwen. Wij voelden dat al die aandacht in ons voordeel om kon slaan.
En dat gebeurde. Op ons bezwaarschrift volgde een hoorzitting waarin Elly Dupont opende met te
zeggen dat de intrekking niet gold voor de Waarderingssubsidie, enkel voor Pas de Deux. Drie
vierde van de subsidie hadden we alweer terug.
Wij ontvouwden onze argumenten. Een 'boven de partijen staande' ambtenaar van juridische zaken
schreef.
Wij vroegen ook om een apart onderhoud met 'Cultuur'. Om de positie van het Vrijdagtheater
opnieuw te bezien. Wij hadden ons altijd in een niemandsland gevoeld.
Er werd toegestemd.
Op 16 juli vond dat onderhoud plaats. Elly Dupont, Peter, Heleen en ik.
B&W kwam terug op haar beslissing, zei Elly. De subsidie voor Pas de Deux werd toch toegekend.
En wat het Vrijdagtheater betreft, ze had er een verkeerd beeld van gehad. Ze was er niet juist
over ingelicht. Ze was teveel afhankelijk van bepaalde personen, en dacht over een commissie die
ook inhoudelijk beoordeelt. Zoals de Raad voor Cultuur de minister adviseert. Die ontbreekt lokaal.
Er was nog enig subsidiegeld over. Ze zou - met een slag om de arm - de wethouder adviseren een
bedrag van € 6.000,- uit te keren voor dit seizoen, zo mogelijk € 4.000,- voor het komende.
We bliezen uit in de fractiekamer van de PvdA.
De voorstellingen liepen tot begin juli.
Verder met de inrichting.

Frans Eppink is bezig met de bar.
Theo Schreurs met het dekor voor Interieur.
Lex Schoordijk (met zijn vriend Peter) doet de elektrische leidingen. Ik heb de gloeiende mazzel,
want hij zit net enige maanden in de ww. Ik grijp naar mijn hoofd als ik zie hoeveel werk het is, dat
hele leidingen-net. Als je alles van tevoren wist, wie begon nog ergens aan? Ons gebrek aan
verbeelding is ons geluk.
Op 14 mei kregen we de Reclamevergunning.
Op 11 juni volgde de Vrijstelling van het Bestemmingsplan volgens art. 19, lid 3 ten behoeve van
een Theater.
Op 14 juli de Gebruiksvergunning.
Gedaan moet nog worden de Gevel met de Reclame, de isolerende laag over het Dak, de Dakkapel,
de Bar, de Licht- en Geluidscabine, het Grit.
Demonen in de toekomst: Hoge huur. Dakisolatie.
De bouw van een ondergrondse parkeergarage aan de overkant van de Walstraat, met Osnabrugge
en een aantal flats er bovenop, zal ook niet onopgemerkt blijven.
Hoe dan ook, op zaterdag 18 oktober zullen we het Vrijdagtheater formeel en feestelijk openen.
We hebben weer een eigen theater en we voelen ons onafhankelijk, maar laten we vooral
bescheiden zijn: het is dankzij een mengsel van zelfbewustheid, koppigheid, naïeveteit, mazzle en
een onnoemelijke hoop hulp.
Ik hoop dat we een stevig aantal jaren te gaan hebben.
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HET ARTISTIEKE CREDO

In welke richting?
In de theater- en filmwereld is er inhoudelijk inbreng van verschillende kanten. Je hebt de auteur, de
regisseur, de akteur en het publiek.
In de loop van de decennia wisselde het accent, het lijkt soms wel op overname van macht. De
auteursfilm van een Fons Rademakers in de 80-er jaren maakte plaats voor de publieksfilm van een
Jean van de Velde nu.
Toen wij in 1982 begonnen met het Vrijdagtheater waren auteurs als Claus, Beckett, Pinter,
Bernhard algemeen bekend. Het waren de groten.
Algemeen bekend en geliefd waren daarnaast de akteurs van het Amsterdamse Werktheater met
hun op basis van improvisatie gemaakte voorstellingen.
In de 90-er jaren legden regisseurs een sterk stempel op de voorstellingen: Gerard-Jan Reijnders,
Jan-Joris Lamers, Frans Strijarts, Sam Bogaerts kwamen met eigenzinnige interpretaties van bekende
stukken, zij hadden een 'visie'. Als het hen uitkwam schroomden zij niet om fors in te grijpen in een
tekst. Het werd een trend die in Nederland wijd om zich heen greep.
De laatste jaren ligt, ook door toedoen van de subsidiegever en maatschappelijke problemen, het 
accent bij het publiek. Het 'culturele ondernemerschap' van Rik van der Ploeg wilde theatermakers
gevoeliger maken voor de vraag en de werking van de markt.
Wat doe je in dit wisselende spel van krachten, hoe zoek je je weg.
Soms heb je de tijd mee soms tegen.
Doorgaan met doen wat je het beste kunt, dat in ieder geval.
Zelf heb ik om goed theater te maken graag de steun van een goede tekst.
Respect voor de auteur verhindert me niet om veranderingen aan te brengen in de tekst. Maar nooit
zo dat verbanden, referenties verloren gaan. Ik ben niet een uitgesproken creatieve regisseur, eerder
een wetenschappelijke. Ik wil weten wat de geheimen van het stuk zijn dat ik onder handen heb. Ik
beoefen de kunst van het lezen. Ik heb geleerd dat bij taal de helft van de betekenis gegenereerd
wordt door de toon, door de manier waarop iets gezegd wordt. Het muzikale deel van de tekst is
van het grootste belang voor de betekenis.
Het creatieve deel, de vondsten zitten in de mise-en-scène.
De ontwikkeling die we in de loop der jaren doormaakten ging van het eenvoudige naar het
complexe. Naar het vermogen om de meervoudigheid van de gevoelens, de complexiteit van het
karakter te doorzien en uit te beelden.
In deze jaren beschouwen in Nederland de meeste regisseurs de tekst als een scenario.
Het scenario is voor de film niet meer dan het libretto is voor de opera: een verhaallijn die als
kapstok dient voor waar het om gaat: het beeld, de muziek.
Zolang het om een keuze gaat is er niets aan de hand.
Kwaadaardig wordt het als de trend een dogma wordt, als de tekst in discrediet raakt, als tekst
gezien wordt als een vorm van intellectualisme.
Dan bedriegt onkunde zichzelf.
Op dit moment wordt in de opleidingscentra voor akteur en regisseur de tekststudie niet meer
serieus onderwezen.
In de NRC van maandag 22 september drukt Marjoleine de Vos haar diepe verontrusting uit over
de "erbarmelijkheid" en de "kaalslag van het Nederlandse literatuuronderwijs".
In diezelfde krant vindt een cameraman Jules van den Steenhoven dat Jean van de Velde "geen
grote ambities meer heeft. Dat hij mensen wil entertainen." Want:
"Het Leven Is Al Moeilijk Genoeg."
Hoe vaak zullen we dit nog horen!
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Wat een vals, schijnheilig mededogen!!
Doen wat je kunt, voor je kinderen, voor leerlingen, voor het publiek betekent niet dat je
tegelijkertijd geen eisen aan hen stelt!
Ik haat het woord 'entertainen'.
Ik haat het woord 'publieksfilm'. Sentimentele kost. Hersenloos.
Ik geef liever het woord aan Thomas Bernhard:

(de oude man zegt tegen het 9-jarig meisje Katharina dat een glaasje kersensap van hem kreeg:
Voorzichtig
slok voor slok
langzaam drinken /
langzaam eten
en langzaam drinken /
ook langzaam lezen

Maandag 11 augustus 2003



Jacqueline Duijnstee als Ophelia en Jeroen Helmer als Hamlet (1997)
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(Vaak moet ik denken aan dat geheimzinnige zinnetje van Hamlet, tegen Horatio:

Kiezen, kiezen
en verliezen

alleen in Claus' vertaling te vinden. Het lijkt een oud gezegde, dat hem invalt na:
"Want de natuur kan haar oorsprong zelf niet kiezen"
Is het typisch voor de lang twijfelende Hamlet, of is het universeel?
Waarom is kiezen verliezen?
Je kiest een richting, een man, een vrouw, een beroep. Altijd een verlies?
Jawel, in deze zin:
Er is een tijd vóór de keuze, en een tijd erna.
De tijd vóór de keuze is die van de verbeelding, de voorstelling van de werkelijkheid,
die erna is van de werkelijkheid zelf.
De in tijd en ruimte bestaande werkelijkheid, die altijd meer of minder achterblijft bij de verbeelding, is het
verlies.
(Maar ligt dat aan de werkelijkheid, of aan de verbeelding?)

Frappant is de gelijkenis met het volgende fragmentje uit Einfach Kompliziert (1986) van Thomas Bernhard:

Es kommt darauf an
für welche Richtung wir uns entscheiden
entscheiden wir uns
haben wir falsch entschieden

want elke richting loopt op niets uit, zoals de fontein, de vuurpijl, Cyrano de Bergerac. Maar zij moeten
vooral wel spuiten, exploderen, in verrukking brengen door esprit.
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Erelijst deelnemers ‘Actie Bouwsteen’

In de brief aan de leden in ons Bestand heb ik beloofd iedere gever te vereeuwigen aan een zuil in
het pand. Dit duurt nog even - beloftes zíjn duur - daarom publiceer ik hier alvast de namen die er
op komen:

Joke en Jos Aarts
Anton Aelberts en Cecile van de Ven
Rien en Tineke van den Akker
Cees Alewijnse
Annie van Amstel
Geert Ariaans en Anne van Dartel
Lood Arons en Tineke van der Heijden
Jeannette Baart
Lies van Bakel
Ietje en Nico Beekmans
Thed van den Berg
Heleen van den Bergh
Willemine Beukelman
Bep Beukering en Henriëtte Hoge
Georges Beukering
Meike Beukering en Sjarel van Lisdonk
Paul en Gezina Beurskens
Thea Blom
Joke van de Bogaard
Jan van Bommel
Monique Bonarius
Giel Boomaerts
Henk G.J. Bos
Ruud van den Bos en Karin Fleuren
Anja van den Bosch
Dhr. G. Bossers
Ella Bouw en Corné van Iersel
Sea Bouman
Dhr. F. van Boxtel en Mevr. O.A. van Boxtel - Hiem
Mariet Brugman
Dhr. en Mevr. C. de Bruyn
Loes Caarls
Mevr. J.M. Capricorne
Gé Cimmermans en Els Berson
Tonnie Coppens
Karine Crajé en Carlo
Josephine Crompvoets
Gerda Dekker
Willem van Delft
Erik Derks en José Martens
Dip Dibbets
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Sonja Dietz en Dick Wijnands
Patricia van Dijk
Anja Dijkstra en Henk Huizinga
Dré Dingemans
Jürgen Dohmen
Mechteld en Mascha ten Doesschate
Karien Dooper
Klaas Dirk Doornbos
Kitty Draaisma
Dicky Dubbelman
Willemien Eekhout
Ellen Eggerdink
Janneke en Leo Englebert
Dhr. B.J. Faber
Gert Fleer en Joke Batink
Marijke Flier
John en Anne-Marie Franssen
Bert van Geffen en Jonja Brassien
Paul Geraedts
Marian Gerekens en Bert Kikstra
Alice Gerritsen
Wilma Gosejacob
Dhr. en mevr. W.J. de Graaf
Radboud de Groot
Dieuwke en Wouter van Haaften
Marga Hagen
Jaap Hardeman en Christien van Duyne
Mevr. J. Hardus-Janssen
Thilly van der Heijden
Jo Heijmans
Dore Helmer
Madeleen Helmer
Wouter Helmer
Fred Hendriks
M.L. Hermans
Mieke Hilckmann
Carolina en Henk van Holland
Mevr. N. Honée - van Zijll de Jong
Fresia Janse en Rob Walstra
Ilona Jansen
Joke Jansen - Leyten
Mevr. Z.W.M.J. Jansen
Marlène Janssen
Hennita Jaspers en Willem Hurkens
Fieke Jeurissen
Jeroen de Jong
Frans Jongeneelen en Carla Duijf
Elly Jonker
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M.C.M. Jurgens
G.F.A.M. van Kalmthout
Jaap Kassies
Bertien Keijser
Ria Kieboom
Pascal Klaassen
Mattie Kloosterman
Ineke Klop
Nienke Klunder
Masja Knops
Mej. B.J.W. Koenders
Yvonne en Wim Kol
Dhr. C.D.W. König
Nol van Koolwijk
Harrie Koster en Thea Koster - Jansen
Rebecca Kramer
C.J.F. Kramer
Dhr. E.J.M. Kropman
Ans Kuijpers
Willie de Kurver
Guus Kwaaitaal
Coby en Rein Kwadijk
Marja de Lange
Ineke Lap
Ria Lap
Rini Leunissen
Jeanne van Lieshout en Servaes Custers
Anke van der Linden
Stg. De Lindenberg
Jan Linders
Marja de Lint
Yvo en Liesbeth van Loon - Hoogeveen
Loes Lourens
Olga en Toine Mangnus - van Waes
Mevr. J. Markering
Marijke van Meekeren
Jan Merkus
Stg. Merode
Luc Meuwissen en Suzan van Lieshout
Dick de Mildt en Carla van Baalen
Henny Moorrees
Mevr. Mulder - Nielen
Tom Mulder en Diny Toussaint
Carla Nij Bijvank
Mevr. F. Nijmeijer
Erik Nijs en Renni de Zwart
Cora Oord en Rob Hollander
R & J van Oosterhout
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Liesbeth van Opstal
Marina Orthel
Jopie en Henk Otten
Guus Perry en Moniek Raemakers
Mieke Pessers
Piet van Pinxteren en mevr. van Huygevoort
Karien Pittie
B. en A. Polman
Peter Rambags
Hanneke de Regt
Erna Reker
Fenneke Reysoo
Willemijn van Riet
Janneke van Rij
Willeke Roerdinkholder
Annette de Römph en Ton Spauwen
H.J. van Roosmalen
Annelies Ruijs
Lini Schelhaas
Jan van Schijndel
Theo Schreurs
Mieke Schulz
Tinus en Willemien Selten - van Dijk
Suzanne Smits
Toos Smits
Jan Spruijt
Renate Stapelbroek
Marianne van Steen
Mevr. S.C.J. Steevens
Michael Steiner
Laura Stoffels
Betsie van Stormbroek
Cees en Trudy Sweerman
Anita H.C. van Teeseling
Helen van Teeseling en Pieter Verschuren
Paul en Anna Tesser
Laurent Testers
George Timan
Arnold Thoben
Mariel Toebes
Liesbeth Ulijn
Bert en Andrea Vanheste
John van de Ven
Pieter Vening en Suzanne Uhl
Connie Verberne en Jan Roelofs
Jeanne Verbruggen
Kirsten Verpaalen
Huibert Verschoor
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Tom Versteeg en Trudy Kraanen
Huup Verstraeten
Frans de Vette
Martina Vieten
Dhr. F.L.A.M. de Vreese
Monica de Vries
H. van Vugt
Marcel Walraven
Karin en Philip van Weegen
Rob en Els Weenink
Joline de Weerdt
Angélique Wellink
Adri en Josef Wiegers
Els en Gerrit Wiertz - Boudewijn
Linda Willems en Sjon Debie
Marijke Winia
Walter van de Wittenboer
Peter Wouters
Marcel van Zanten en Jacqueline Duynstee
K. van Zijll de Jong



Pag. 50

Lijst van Sponsors

SNS Reaal Fonds € 20.000,-
Heineken Nederland € 12.000,-
Gemeente Nijmegen 2002 € 10.000,-
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland € 4.600,-
Gemeente Nijmegen 2003 € 3.800,-
Theo van Broekhovenfonds € 1.000,-
Rotary Club Nijmegen € 1.000,-
Rail Partner Holland € 500,-
Burghouts, verfwinkel € 150,-

Aktie Bouwsteen (207 deelnemers) € 12.800,-

Totaal € 65.850,-

In kas voor Verbouwing en Inrichting
d.d. 28 september 2003 € 3.430,-
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De theateropleidingen

In de opleidingen voor docent, maar ook voor akteur, wordt geleerd een stuk tekst vrij te
interpreteren.
Een zin, een fragment tekst dwingt niet tot één, maar geeft vrijheid tot talloze manieren van
uitdrukken. Het ontwikkelen van de gevoeligheid daarvoor werd gestuwd in de 60er jaren en maakte
de breuk mogelijk met bijvoorbeeld de verheven zegging die in de periode daarvóór had gegolden.
In de manier waarop iets gezegd wordt zit veel meer betekenis dan wij doorgaans denken, in die
manier wordt de aandacht van de toehoorder ragfijn gestuurd.
Maar die vrijheid van interpretatie heeft tot de terreur geleid van alles is mogelijk. Ik sprak
opzettelijk niet van een tekst, maar van een zin, of een stuk tekst. Dus van tekst zonder kontekst.
Hoe meer kontekst er is, hoe beperkter de interpretatiemogelijkheden zijn. Naarmate een tekst zich
ontwikkelt wordt de richting van de interpretatie preciezer. Het besef hiervan wordt in de
opleidingen niet geleerd. Er wordt wel vrijheid in de omgang met tekst gestimuleerd, maar niet de
discipline van het herhaald en aandachtig lezen van een tekst, die voortkomt uit respect. En onder
het mom van een eigen interpretatie, een persoonlijke visie worden uitgebalanceerde stukken van
hun verbanden gerukt en kaalgeslagen.


