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Voor Diederik
Amsterdam, 7 maart 2011
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Het is niet
geheel onopgemerkt
voorbij gegaan
Patrick van den Hanenberg
in gesprek met Arjen Stuurman
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Een beetje als Citizen Kane, de grote krantenmagnaat in zijn imposante
kantoor, gespeeld door Orson Wells. Maar dan wel op polderformaat en
met humor. Arjen Stuurman loopt een enorme zaal binnen. Achter een
niet gering bureau zit zijn toekomstige partner Diederik Hummelinck.
Dat ziet er op papier heel indrukwekkend uit. Maar in de ruimte hangt
nog een vage herinnering aan de vorige bestemming van het gebouw,
een ziekenhuis. En met enige fantasie kun je ook nog een lichte geur uit
die tijd ontwaren. En dat bureau, tsja dat bureau is gemaakt van oude
deuren. Op het blad is nog duidelijk het gat te zien waar de deurklink
heeft gezeten. De poten zijn tegen de zijkant van het blad aangetimmerd.
Ter versteviging is er nog een plankje aan bevestigd, met als bijkomend
voordeel dat er een pennenbakje is ontstaan.
Het is 1983. De directeur van het jonge theaterbedrijf heeft de
Nederlandse theaterwereld nog niet veroverd. Dat zal pas komen als er
een duo aan het roer staat.
Inmiddels behoort Theaterbureau Hummelinck Stuurman wel tot de
grote jongens. Er worden prijzen binnengehaald, de accountant glimlacht
tevreden bij het bekijken van de boeken, schouwburgdirecteuren en
programmeurs zien het bedrijf als een keurmerk, en er komt een breed
publiek op de voorstellingen af. Er zijn bijna vijftien medewerkers in
dienst. In het forse pand aan de Da Costakade is niet alleen het kantoor
gevestigd, maar er is ook een grote repetitieruimte voor de eigen
producties. Vrijwel alles loopt op rolletjes. En dan gaat Diederik weg.
Hij wil ook wel eens wat tijd overhouden voor andere zaken dan het
theater. Hij is 62, dus wat let hem.
Hij zal de boel niet verweesd en in chaos achter laten. Daarvoor is het
bedrijf veel te solide. Maar het zal wel een beetje vreemd zijn de eerste
tijd: geen eindeloze verhalen meer van de breedsprakige directeur en
geen hartverscheurende muziek van een wild obscuur bandje meer uit
zijn kantoor .
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DE AANLOOP
Diederik studeert Geschiedenis en Nederlands aan D’Witte Lelie in
Amsterdam. Hij raakt bevriend met Aernoud Witteveen van het Lage
Landen Cabaret, die in 1977 zowel de Persoonlijkheidsprijs als de
Juryprijs heeft gewonnen op het Delftse cabaretfestival Cameretten.
Diederik belt eens links en rechts en bezorgt het groepje wat speelbeurten.
Manager is een groot woord, maar het komt toch wel in de buurt. En hij
doet meer: hij gaat met de cabaretiers mee naar de jongerencentra en
regelt zowel het licht als geluid. Je zou dus kunnen zeggen dat de minimanager ook nog technisch onderlegd is.
De studentenkamer op de Leidsekruisstraat is kantoor en steeds minder
studieplek. Aangezien dit werk toch wel erg leuk is, wordt gekeken of er
misschien niet wat extra klanten bij elkaar te scharrelen zijn.
Een goede bron is Cameretten. Daar zijn al illustere cabaretgrootheden
als Ivo de Wijs, Neerlands Hoop en Don Quishocking boven komen
drijven. Diederik weet onder anderen Joke van Leeuwen (winnares van
Juryprijs, Persoonlijkheidsprijs en Publieksprijs in 1978), Dabaret Salu
(Juryprijs 1979) en Electric Alex met kopman Ko van den Bosch
(Persoonlijkheidsprijs 1980) aan zijn bureautje toe te voegen.
Het kantoor van Diederik oogt steeds professioneler. De Leidsekruisstraat
is inmiddels verruild voor een onderkomen in een van de gebouwen van
het voormalige Binnengasthuis tegenover De Doelen. STOA, een
stichting die kunstenaars en kunstbedrijven ondersteunt, heeft een
vleugel van het opgedoekte ziekenhuis gehuurd en verhuurt dat weer
door aan een gevarieerde verzameling creatievellingen. Zo heeft naast
Diederik ook choreografe Krisztina de Châtel een plek in het complex
bemachtigd.
De zaken lopen niet slecht, maar het is met slechts één medewerker wel
een eenzaam bestaan achter dat grote bureau met die telefoon en het
(dan nog) bescheiden kaartenbakje met namen van mensen die er toe
doen in de Nederlandse theaterwereld. Diederik zoekt dus een
compagnon.
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Hij laat zijn partnerwens onder meer vallen bij Carel Alons, adjunctdirecteur van de schouwburg in Arnhem. Daar loopt Arjen Stuurman
stage als onderdeel van zijn studie economie aan de HEAO.
‘Ik wilde iets in de theaterrichting gaan doen, maar was er inmiddels wel
achter dat het niet slim zou zijn om op het podium te staan. Mijn kracht
lag meer in organisatie, marketing en managing. Bij de schouwburg had
ik een jaarcontract dat afliep, en ik was dus op zoek naar werk. Ik ben
Alons dankbaar dat hij Diederik en mij aan elkaar gekoppeld heeft.’
In Amsterdam, in de tot kantoor omgetoverde ziekenzaal ontmoette
Arjen zijn toekomstige partner voor het eerst. ‘Het klikte vrijwel direct.
De interesses lagen ongeveer op hetzelfde gebied. Diederik is natuurlijk
wel tien jaar ouder, maar hij was nog niet zo lang bezig in het theatervak.
Het was handig dat hij al een voet tussen de deur had, maar er viel nog
veel op te bouwen.’
Om zich in te werken bezocht Arjen de programma’s die Diederik in
zijn map had zitten. ‘Ik kwam toen bij Joke de Leeuwen terecht, die al
min of meer in haar cabaretnadagen zat en de overstap naar het
(kinderboeken)schrijverschap ging maken, Hare Majesteit, De Witte
Kraai (voormalig Salu), Electric Alex en Nijinsky. Ik moet zeggen dat het
niet echt bemoedigend was, met De Stille Punaise als dieptepunt. Ik vond
het wel lastig om Diederik te zeggen dat ik niet zo vreselijk enthousiast
was over wat hij in de aanbieding had, maar Diederik kon de kwaliteit
van zijn aanbod gelukkig ook goed relativeren.’
De geschiedenis heeft hen grotendeels gelijk gegeven, want van de
meeste groepen die Diederik toen in zijn map had zitten is niet zo
vreselijk veel meer vernomen.
Een van de uitzonderingen is Electric Alex die korte tijd later verder ging
onder de naam Alex d’Electrique om aan te geven dat ze met het
programma De Haaienplaneet van cabaret doorgegroeid waren naar
toneel. Alex d’Electrique werd omgebouwd tot een razend populaire
groep, een gesubsidieerd kunstgezelschap in het kleine zalencircuit.
Arjen werd zakelijk leider van Alex d’Electrique, dat een bedrijf binnen
het bedrijf werd. Ko van den Bosch en zijn gezelschap waren in het
begin belangrijk voor het theaterbureau, maar na een hele lange serie
10

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 11

programma’s was in 2008 met Lex de Alex d’Electrique koek
inhoudelijk op. Van den Bosch ging met verschillende mensen werken,
waardoor het lastig werd voor Hummelinck Stuurman. Van den Bosch
vertrok naar het Noord Nederlands Toneel. Een afscheid zonder slaande
deuren, maar wel een moeilijke scheiding.
De verbaasde jury weet in 1980 niet precies wat ze aanmoet met het
grensverleggend cabaret van Electric Alex, waarbij een haartje van de
boter wordt verwijderd met een flinke klodder shampoo.
Op het Mendel-college in Haarlem is het met de paters Augustijnen
dodelijk saai. Als eindexamengrap verzorgen drie vrienden, waaronder
Ko van den Bosch, een cabaretavond met absurde grappen over leraren
en gevoelige liedjes over de eenzaamheid van leerlingen. Na het examen
dreigen ze elkaar uit het oog te verliezen. Als excuus om regelmatig bij
elkaar over de vloer te komen, thee te drinken en biscuitjes te eten,
beginnen ze teksten te schrijven, waarmee ze naar Cameretten afreizen.
Uit die eerste aanzet komt Electric Alex gaat op stap voort.
In het programmaboekje staan naast de namen van de spelers slechts de
jaartallen 1914-1918 en 1940-1945. Een fysieke aanwezigheid tijdens die
uitbarstingen is onmogelijk, maar oorlog lijkt inderdaad een van de
belangrijkste inspiratiebronnen van de groep. In de losse sketches van
Electric Alex gaat op stap, die simpel van elkaar worden gescheiden door
het licht even uit te doen, krijgen we te maken met ontploffende baby's
en de Londense inspecteur Armpit van de Chaotica-brigade. De explosieve
lijn zal in latere programma's steeds verder worden doorgevoerd.
Ook wordt duidelijk dat ze goed hebben gekeken naar Hauser Orkater
en vooral Monty Python. Sommige scènes zijn variaties op Pythonideeën, andere leunen heel zwaar op de absurde Python-kolder. Zo is er
een SRV-man op Mars, en 'trekt' de thee Van den Bosch omver. 'Een
sterk bakkie.'
Deze thee-grap wordt in het tweede programma De Haaienplaneet (1983)
gerecycled. Dan heeft de groep inmiddels haar naam veranderd in Alex
d'Electrique, omdat aan de oude naam te veel een cabaretgeurtje hing.
En men wil voor alles vermijden dat men met dat enigszins ingeslapen
theatergenre wordt geassocieerd. Die angst is begin jaren tachtig niet
geheel onbegrijpelijk, omdat cabaret voor velen nog altijd een sketchje
en een liedje met pianobegeleiding betekent.
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Alex wil opgenomen worden in het tegendraadse Amsterdamse Shaffycircuit en daar gaan alleen al bij het uitspreken van het woord cabaret de
luiken en deuren op slot.
Inmiddels doen alleen nog maar behoudende schriftgeleerden moeilijk
over het begrip cabaret. Er moet worden vastgesteld dat Alex d'Electrique
gewoon de trendsetter geworden is van het hardhandige, fysieke cabaret,
de richting die met Waardenberg & De Jong zijn meesters heeft
gekregen.
Uit: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Nederlands
cabaret 1970-1995 door Patrick van den Hanenberg en Frank Verhallen.

Chris Houtman en Aernoud Witteveen van het Lage Landen Cabaret
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Dabaret Salu, cabaret met Lucas Vandervost en Sam Bogaerts

14

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 15

15

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 16

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 17

Electric Alex met Alex Balm, Alex Bosma en Alex van den Bosch
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DE AFZET
Toen Arjen zijn bureaustoel had gekregen was het tijd voor vers bloed in
de stal. 1983, het eerste jaar van de samenwerking bleek direct een
gouden jaar. Brigitte Kaandorp won Cameretten.
‘We zaten samen in de zaal, en na afloop renden we meteen naar de
kleedkamer. George Visser van Mojo had zijn kaartje al afgegeven, maar
het was niet echt een gevecht tussen de impresariaten. Paul de Leeuw en
Hans Liberg zaten ook in die hele sterke jaargang, maar wij hadden het
meest met Brigitte. Paul de Leeuw zagen we toch vooral als een
entertainer en daar hadden we niet zoveel behoefte aan. Die is naar
Robert-Jan Grünfeld gegaan. De vrolijke pianist Hans Liberg paste ook
niet helemaal bij onze smaak, en kwam bij George Visser terecht. En zo
was de buit eerlijk verdeeld.
Voor Brigitte was Cameretten een cabaret-probeersel. Het liefst wilde ze
doorgaan met toneel. Ze was al een jaar bezig met Hakim. Wij hebben
haar gezegd dat ze dat dan gewoon moest blijven doen, en dat we ook
zouden proberen om haar half uurtje cabaret te verkopen. Die opstelling
bleek achteraf gezien tactisch heel juist. Het toneel met Hakim is een
stille, natuurlijke dood gestorven, en het cabaret liep steeds beter.’
Diederik en Arjen hadden toen geen idee dat Brigitte en Herman
Finkers, die het jaar daarvoor Cameretten had gewonnen, aan de basis
stonden van de Nieuwe Lulligheid, een hele succesvolle stroming in het
cabaret, waarbij de lering helemaal verdrongen was door het vermaak.
Er werd intuïtief voor Brigitte Kaandorp gekozen. Geen slechte keuze,
want binnen een paar jaar explodeerde haar speellijst.
‘We zetten ons helemaal voor haar in. We gingen veel met haar op pad.
En zoals bij al onze artiesten, adviseren we waar we kunnen. We bepalen
niet het einddoel, maar natuurlijk wel de grenzen waarbinnen de artiest
zijn gang kan gaan. De zorg is in het begin bijna één op één, dat is heel
intensief. We vonden dat er pas ruimte was binnen ons kantoor voor een
nieuwe artiest of groep als de vorige min of meer op eigen benen kon
staan. We hebben een soort van babykamer, en als de artiest daar is
Brigitte Kaandorp
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uitgegroeid en zijn plek heeft veroverd binnen het theateraanbod, is er
weer plek voor een nieuw talent. George Visser van Mojo haalt zoveel
mogelijk mensen binnen en kijkt dan wel wie er overleeft. Dat hebben
wij nooit gedaan. Zeker in het begin niet. De laatste jaren is er wel wat
meer ruimte en gaan we dus niet altijd even consequent om met ons
begeleidingsprincipe. Maar ons uitgangspunt is wel altijd geweest:
voorzichtig opbouwen.’
Het ging snel, heel snel met Brigitte Kaandorp. Hummelinck Stuurman
had zijn eerste melkkoe in huis?
‘Oh nee, zo dachten wij helemaal niet. We vonden het gewoon een leuk
mens. We waren niet zo planmatig bezig, we lieten ons vooral leiden
door ons gevoel, door onze gemeenschappelijke smaak. Zonder dat we
het wisten was zij wel dé sleutel voor ons bedrijf om naam te maken in
theaterland. Binnen een paar jaar wilde elke schouwburg in Nederland
Brigitte hebben.’
Diederik had in die tijd net een nieuwe auto gekocht. Zijn oude Renault 4
stond op instorten na enkele decennia trouwe dienst. Hij kocht een nepVolvo, zo’n aangeklede Daf. Daarmee reed hij naar een voorstelling van
Brigitte. De cabaretière reed mee terug naar Haarlem. Zittend op de
achterbank, snuffelde zij aan de nieuwe, glimmende auto en zei
grijnzend: ‘Het gaat wel goed met mij hè?’
Het klopte natuurlijk wel, het ging goed met Kaandorp en dus met
Hummelinck Stuurman. Maar dat had niets met de aanschaf van het
nieuwe voertuig van de baas te maken. Het kan inderdaad hard gaan
met de 15 procent die het theaterbureau standaard krijgt van de
inkomsten van de artiest. Naarmate de bedragen groter worden is het
gebruikelijk om het in schalen te doen: voor de eerste zoveel duizend 15
procent, dan 12,5 procent over de volgende duizenden, dan naar 10
procent. Dat was in het begin geen discussie, omdat de bedragen nooit
zo groot waren. De directie vond het logisch dat de tarieven wat
flexibeler werden.
‘Het was wel fijn dat het bedrijf rendabel werd. Ik had aanvankelijk nog
een ww-uitkering, omdat ik uit Arnhem kwam, dus ik hoefde niet
20

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 21

meteen volledig op de loonlijst. In het begin was het vooral belangrijk
dat we er allebei van konden eten. Nu was dat ook relatief, want er zit
oud geld bij de Hummelinckjes. Diederik is niet per se financieel
afhankelijk van het succes van zijn werk, om het zo maar eens te zeggen.
Maar ik heb hem er nooit op kunnen betrappen. Het was voor hem altijd
volstrekt normaal dat je je geld uit je werk haalt. Dus het was niet een
kwestie van maar een beetje hobbyen, want het komt financieel toch wel
in orde.
‘Ik heb het later ook wel plezierig gevonden als we subsidie kregen voor
een bepaald project, zoals voor de Celine-stukken die we met Hans
Dagelet hebben gemaakt begin jaren negentig. Dat gaf wel wat extra
lucht bij mij. Diederik heeft niet zo’n zwaar gemoed over de omstandigheden waarin hij leeft. Die kan financiële problemen, de druk, en het
idee dat er toch veel gezinnen van de inkomsten van het bedrijf moeten
leven, wat makkelijker naast zich neerleggen. Dat heeft te maken met
zijn ontspannen levenshouding. Hij zal ongetwijfeld wel eens een
slapeloze nacht hebben, maar hij zal van de stress niet snel een
hartaanval krijgen. Hij heeft een zekere onbevangenheid, een
zorgeloosheid. En daar ben ik wel eens jaloers op.’
Op de finale-avond van Cameretten 1983 gaat alles fout bij Brigitte
Kaandorp. Zij is haar pumps vergeten en heeft van iemand schoenen
geleend die drie maten te groot zijn. Onbedoeld komt zij strompelend
het podium op en vraagt of iemand in de zaal misschien pumps maat 47
voor haar heeft. De tien maten verschil is een vergissing, maar het blijkt
een schot in de roos. De toon is gezet en ze windt de zaal met haar aandoenlijke gehakkel om haar vinger. Als dat lieve meisje van 1 meter 60
ook nog een onvervalst haat-lied ten gehore brengt, kan haar de eerste
prijs niet meer ontgaan.
Ik haat je, ik haat je, mesthoop, wurmluis.
Ik haat je, ik haat je, slijm en kolengruis.
Je vrienden zijn al net zo dom,
en net zo leeg, en geil en stom
Ik haat je, ik haat je, ik schop je in je kruis.
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Niet direct een hoogstaande tekst. Maar in combinatie met de truttige
jurk en de ukelele, de risee onder de muziekinstrumenten, vormt het
een geestig geheel. Die ukelele heeft ze toevallig op zolder bij haar
ouders gevonden. Omdat er ook nog een gebruiksaanwijzing bij ligt,
worden een paar akkoorden ingestudeerd om de middelbare schoolgedichtjes tot liedjes om te toveren. Vrienden vormen een sjoebiedoe
waawaa-koortje en gezamenlijk wordt het open amateurpodium
beklommen in het Amsterdamse theater De Engelenbak. Als er zelfs
een platencontract uitrolt, valt de band van schrik uit elkaar.
Kaandorp gaat Nederlands studeren in Amsterdam, maar het
studentenleven in een koud vochtig souterrain blijkt voor haar geen
greintje romantiek te bevatten. Als ze op haar verjaardag naar Haarlem
reist, staat moeder Kaandorp 'lang-zal-ze-leven' zingend haar dochter op
te wachten en de breekbare Brigitte verhuist weer snel naar Haarlem.
De studie wordt niks. Na ruim twee jaar loopt ze het universiteitsgebouw
uit met het vaste voornemen om daar nooit meer terug te keren en zoekt
haar heil wederom in De Engelenbak. Een week later wint ze Cameretten.
Per ongeluk, want de jury ziet haar oprechte onnozelheid aan voor 'een
uitgekiend optreden.'
Het meisje, dat zichzelf als het oninteressante lelijke eendje op school
beschouwde en daarom maar volgens de klassieke weg de
grappenmaakster uithing, heeft haar doel bereikt. Zij had eens het
woord 'theater' uitgeknipt en op de muur van haar kamer geplakt. Toen
wist ze nog niet hoe ze er moest komen. Nu wel: struikelend.
Uit: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Nederlands
cabaret 1970-1995 door Patrick van den Hanenberg en Frank Verhallen.
‘Brigitte is van mijn generatie. Dat was een voordeel, maar ook een
nadeel. Het is makkelijker om een vriendschap op te bouwen met
iemand van je eigen leeftijd. Zo is het met meerdere artiesten gegaan.
Achteraf bleek dat toch niet zo slim. Het werkt gewoon niet om zowel
vriendschappelijk als zakelijk met elkaar te maken te hebben. Het komt
er dan op neer dat je je min of meer verraden voelt als een artiest
overstapt naar een ander bureau, terwijl er misschien hele goede
redenen voor zijn. Diederik heeft altijd meer afstand gehouden. Dat
heeft niets met gebrek aan interesse te maken, maar met zijn karakter.
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Die vriendschappen vormen een beetje mijn tragiek in mijn werk. Ik
kwam bij Brigitte, Hans Teeuwen en Hans Dorrestijn over de vloer en
ging soms met ze op vakantie.
Die contacten gingen heel ver, en volgens Diederik te ver, ook al heeft hij
mij daarover nooit op de vingers getikt. Toen het mis ging hebben we
het daar natuurlijk wel over gehad. De eerste keer dacht ik… jammer dat
het zo gelopen is. Als het meerdere keren gebeurt en er een patroon in
dreigt te komen, moet je erover nadenken of het wel zo verstandig is om
vrienden te worden met de artiesten. Maar de volgende keer deed ik
weer precies hetzelfde.’
Brigitte maakte vijf programma’s onder de vleugels van Hummelinck
Stuurman. Bij Kunst (1990) had het er alle schijn van dat haar uiterste
houdbaarheidsdatum bereikt was.
‘Het is lastig om te bepalen of iemand op is of versleten raakt. Meestal
adviseren we om minimaal twee jaar te spelen voordat een volgend
programma wordt gemaakt. Het is moeilijk om iemand die in de
hoogste versnelling programma’s maakt, ervan te overtuigen dat het
eens toch wat minder zal worden. Brigitte had het zelf ook in de gaten.
Kunst was haar laatste programma bij ons. Zij zat er doorheen en was
blij dat ze even in de luwte kon spelen in De Vrouw van de Zanger, een
stuk van Paul Haenen.’
Na De Vrouw van de Zanger stapte Brigitte over naar een ander bureau.
Kaandorp vertrokken... dat was wel schrikken. Maar het verlies kon
redelijk eenvoudig worden opgevangen. Diederik stelde zijn partner
gerust: ‘We vinden wel een volgende, ons bedrijf is sterk genoeg en niet
afhankelijk van wie dan ook. En eigenlijk hebben we al een volgende in
huis.’ Diederik doelde op Hans Teeuwen.
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Hans Teeuwen en Roland Smeenk
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DE ZWEEFSPRONG
Alweer Cameretten. Het jaar 1991. Arjen en Diederik zitten weer samen
in de zaal. Net als bij Brigitte daarvoor en Alex Klaasen en Martine
Sandifort later, dachten ze ook bij Teeuwen en Smeenk: die moeten we
hebben.
‘Niet dat we meteen geld zagen rollen of dat we wisten dat er behoefte
aan was, maar we waren allebei meteen heel enthousiast. Hans Teeuwen
en Roland Smeenk speelden geweldig. En dan dat gruwelijke ongeluk
een jaar later waarbij Roland is omgekomen. Onder onze paraplu, op de
terugweg van Oosterhout met het programma Heist. Lange tijd wist
Hans niet wat hij wilde. Hij was zeer labiel. We zijn er in die tijd voor
hem geweest. Het was een jaar pappen en nathouden en proberen het
motortje weer op gang te krijgen. Het drama was dermate groot dat we
niet konden inschatten of hij nog verder zou kunnen. Het leek alsof het
in de kiem was gesmoord.’
De kleinschaligheid en de sociale jaren zeventig mentaliteit van de
directeuren vormden de garantie dat een artiest die wankelt niet aan zijn
lot wordt overgelaten, zoals dat later ook het geval was met Martine
Sandifort. De betrokkenheid houdt niet op bij het kunstje dat zij kunnen,
maar ook hoe de artiesten in het leven staan. Zij fungeerden bij Teeuwen
als het belangrijkste vangnet. Teeuwen had ook nog een verhouding met
iemand op kantoor, dus privé en zakelijk liep door elkaar heen. Een jaar
na het ongeluk ging Hans weer voorzichtig spelen. Zij zorgden voor een
plezierige woning in de Eerste Helmersstraat, en Teeuwen stopte zijn
energie, agressie, woede en angst in Hard & Zielig.
Al snel bleek Teeuwen weer een nieuwe financiële klapper. Teeuwen viel
in een gespreid bedje, want het bedrijf was inmiddels door de wol geverfd.
Teeuwen maakte extreem theater, dus de publiciteit moest goed laten
zien wat hij deed, zodat hij de juiste mensen naar binnen zou krijgen.
Dat is niet altijd gelukt. Joost Nuissl, directeur van De Kleine Komedie,
bekende bij de serie van Met een Breierdeck in 1997 een keer bang te zijn
geweest voor de mensen die erop af kwamen. Dat was geen
theaterpubliek, maar veel te opgewonden volk dat puur voor de niet
begrepen grofheid viel.
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‘Hans heeft nooit zijn gevoel voor het succes van de avond laten afhangen
van wat het publiek ervan vond. In de waardering, maar ook in de nietwaardering. Dat vind ik zo geweldig. Hij heeft wel eens voor tien man in
een garagebox gestaan, die absoluut niet reageerden. En toch speelde hij
de sterren van de hemel.
Zijn laatste programma Industry of Love was al vanaf de moeilijke
bevalling een zorgenkindje. Teeuwen was klaar met het theater. Toen
werd zijn goede vriend Theo van Gogh vermoord. Daarna was hij vooral
bezig om in de media rond te roepen hoe erg het allemaal was wat Van
Gogh was aangedaan. Hij is inhoudelijk diep in die zaak gedoken, en
toen viel er qua werk niet veel meer met ons te beleven. Onze wegen
zijn toen uit elkaar gegaan.’
Hans Teeuwen worstelt zich in vijf jaar door de Mavo. Na een mislukte
Havo-poging volgt hij anderhalve week lessen aan de uiterst traditionele
toneelschool in Antwerpen. Doodziek van ellende laat hij zich door zijn
vader ophalen. Daarna hangt hij een tijdje lamlendig rond. Een carrière
als kleinschalige vandaal blijkt niet succesvol. Op de toneelschool krijgt
hij eindelijk de geest. Als zijn vriend Theo Maassen, die een klas hoger
zit, Cameretten wint, wil hij dat ook. Samen met een andere theatermakker Roland Smeenk. Deze was begonnen als straatmuzikant, zat
korte tijd op het conservatorium en was betrokken bij diverse
theatergroepen.
Zij schrijven zich in en winnen in 1991 als Teeuwen & Smeenk het
Rotterdamse festival. Het duo is een verademing na een lange reeks van
onschuldige grappenmakers. Twee Brabantse beukers van formaat.
Keurig in het pak, Deelderplaklokken, gitaar en piano. Rammen en
drammen in dadaïstische wartaal: 'skökn-duuk-uut-uut-heist.'
Ze zwaaien wild in het rond met de botte bijl: oma dient doodgenaaid te
worden, papa scheurt zijn zoontje van achteren bijna open, en het
ultieme doel: infect me. Het riool van seks, drugs en blues wordt wijd
opengezet en Teeuwen en Smeenk wentelen zich creatief in de drek.
Maar tussen al die schuimende platheid flonkert ineens de blues van de
Eindhovense margebuurt Woensel-West. In Smeenks denkbeeldige
romantische hoerenbuurt ruik je en voel je personages uit Jack Kerouacs
On the road, en rolt Charlie Parker uit de juke-box. In Woensel-West
heerst het miezerige racisme, het domme vuil en krijg je Jantje
Koopmans als je er een gulden in doet.
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Smeenk sleurt een verdienstelijk blues uit zijn gitaar en Teeuwen komt
er als de foute Woenselse holbewoner tussendoor: 'Die Turken vreten
maar shoarma van mijn uitkering.'
Het is keihard en soms smakeloos cabaret-muziektheater. Er wordt
reikhalzend uitgekeken naar de première van hun programma Heist.
Precies op de finale-avond van de volgende Cameretten-editie komt
Roland Smeenk om bij een auto-ongeluk op de terugweg van een
optreden. De duivel houdt van symetrie. Teeuwen overleeft de klap in de
dubbele betekenis van het woord. Als hij op een herdenkingsavond voor
Smeenk voor het eerst weer optreedt, merkt hij dat hij door de barrière
is en besluit solo verder te gaan. 'Zonder theater zou ik alleen maar voor
de tv hangen en in de junkie-scene terecht komen.'
Uit: Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Nederlands
cabaret 1970-1995 door Patrick van den Hanenberg en Frank Verhallen.
Door het succes van Brigitte Kaandorp, Ham en Hoppa (met Genio de
Groot) en Hans Teeuwen ging Hummelinck Stuurman zich naast het
theater ook op aanverwante nevenactiviteiten werpen zoals het
uitbrengen van boekjes en cd’s. Ook werd het pad naar de televisie
opengebroken. Dat gebeurde niet hijgerig, maar alleen als iemand iets
moois gemaakt had wat het televisiepubliek niet onthouden mocht
worden.
‘Als een impresariaat tegenwoordig een cabaretier in de aanbieding
heeft, wordt er gekeken of er niet ergens een column voor hem te
regelen is. Waar kan onze jongen nog een sketchje spelen of een
quizprogramma presenteren? Wij draaien het om: eerst iets moois
maken, dan naar de televisie.
Wij hebben een goede relatie met de VARA als het gaat om uitgespeelde
voorstellingen. Die registratie verzorgen we zelf en verkopen dan het
eindproduct. Daarmee zijn we met Brigitte begonnen. Eerst deed Harry
de Winter het voor ons met IDTV. Hij nam het op, en verkocht het aan
de VARA. Maar we merkten dat we het zelf ook konden doen.’
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Wie is verantwoordelijk voor de tv-activiteiten? ‘Dat was mijn deel.’
Deed die Hummelinck eigenlijk wel wat? ‘Haha, ja, dat hebben wel
meer mensen gevraagd. Even denken. Eh... hmmmm... de archivering
deed Diederik, en daar gaat heel veel tijd in zitten, hahah. Naast het
samen ontwikkelen van nieuwe projekten besteedt Diederik heel veel
tijd aan het onderhouden van de relatie met de schouwburgen, de
klanten, en de verkoop van voorstellingen. Hij kan eindeloos aan de
telefoon zitten met een schouwburgdirecteur in Deventer of Goes. Hij is
archiveringsgek, dus hij heeft ook al na een eerder gesprek genoteerd dat
de directeur een kind heeft gekregen. Drie jaar later feliciteert Diederik
tijdens een boekingsgesprek de directeur terloops met de verjaardag van
zijn zoon de vorige dag. Ook als een kind ziek is, dan staat dat genoteerd
en wordt daar op een strategisch moment even naar geïnformeerd. Van
mij gelooft men die belangstelling en natuurlijke feitenkennis niet
helemaal.’
‘Diederik heeft niet zo’n goed geheugen. Volgens goed Cruijffiaans recept
heeft hij van dat nadeel een voordeel gemaakt. Hij heeft iets verstrooids,
maar hij heeft zich weten te organiseren met briefjes, lijstjes en files.
Het is soms wel gekmakend, want ik ga nu ook gedeeltelijk mee in dat
systeem. Wij willen namelijk tot op zekere hoogte inwisselbaar zijn. Dus
als iemand een bepaald gepland gesprek niet kan voeren, moet uit de
eerder gemaakte aantekeningen precies duidelijk zijn wat er speelt,
bijvoorbeeld wanneer een schouwburgdirecteur naar een voorstelling
komt kijken en wat hij van de andere voorstellingen vindt. Één en één is
bij ons dus drie in plaats van twee.’
Diederiks archiveringssport gaat soms heel ver. Iedereen die hij tegenkomt, komt in het computerbestand. Voor het digitale tijdperk was er
een kaartenbak. Zelfs als Diederik per ongeluk verkeerd verbonden was,
maakte hij toch nog een fiche van de persoon met wie hij per abuis had
gesproken.
Feitenkennis, ook al komt die van een papiertje, komt uitstekend van pas
tijdens de ‘Bruisende Boekdagen’, die mede op initiatief van Diederik tot
stand zijn gekomen. Het is een plezierig en praktisch samenwerkingsverband tussen vijf theaterbureaus die inhoudelijk en wat mentaliteit
betreft min of meer op een lijn zitten: Robert-Jan Grünfeld, Pim Wallis
de Vries, Inge Bos en Hummelinck Stuurman.
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Uitmarkt 2007
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‘Vroeger was het normaal dat we in onze auto stapten en het hele land
doorkruisten om alle schouwburgen te bezoeken. Je was uren op bezoek
om zoveel mogelijk voorstellingen te verkopen. Zeker aan de beginjaren
bewaar ik op dat punt niet echt fijne herinneringen. Diederik had zijn
contacten. Als jongeling droeg hij mij op om de schouwburgen te
benaderen waar hij nog geen zaken mee had gedaan. Dus ik kon
meerdere jaren in de winter met mijn Peugeot 203 afreizen naar het
diepe Zuiden om in Venlo, Heerlen, Kerkrade en Sittard als een
handelsreiziger onze producten aan de man te brengen.’
‘Tegenwoordig is het wat meer naar voren in het seizoen geschoven.
Toen bestond er nog de kerstromantiek in het bedrijf. Voor de kerstvakantie zorgden we ervoor dat het drukwerk met programma-informatie
klaar was. Dan kwam de drukker met die dozen binnen. Al die A4-tjes
werden uitgestald, en terwijl buiten de sneeuw neerdwarrelde en de
kerstklokken luidden, waren wij met een paar mensen blaadjes aan het
rapen, gaatjes maken, ringband erdoor, en in de enveloppe duwen. Dan
stond ik ’s avonds op kerstavond met een dik pak bij het hoofdpostkantoor bij ’t IJ om de boel te versturen. In de vakantie moesten de
schouwburgdirecteuren alles lezen en dan reden wij vanaf 2 januari het
land in, om de voorstellingen te verkopen. Daar heb ik meer moeite mee
dan Diederik. Hij vond dat wel leuk werk. Ik voelde me niet altijd serieus
genomen. Meestal had zo’n schouwburgdirecteur geen idee waar je het
over had. Zo’n man had dan nog niets van zo’n groep gezien en riep dat
er de vorige keer maar tien mensen zaten.’
‘Ik vond het vreselijk om als kleine jongen de deur te worden gewezen.
Wij betekenden in het begin natuurlijk nog niets. Ik zie me nog in
Maastricht de directiekamer binnenlopen. Een donkere, hoge tafel, leren
fauteuils, Bach staat hard te schallen. Een man kijkt vanonder zijn
bureaulampje even omhoog en toont totaal geen interesse, want ‘dat is
echt niets voor ons hier in Limburg.’
‘Vijf jaar geleden hebben we het hele proces gewoon omgedraaid. We
gaan met z’n allen in Arnhem zitten en nodigen dan vier, vijf
schouwburgen in die regio uit. Dan overleggen we met z’n allen een
hele dag, lunchen we gezamenlijk, een borrel erbij. Het is niet alleen
voor ons een groot succes, maar het is ook voor de schouwburgen heel
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handig, omdat ze dan in een dag een groot deel van het hele Nederlandse
aanbod kunnen doornemen. Die vijf impresariaten zijn natuurlijk
elkaars concurrenten, maar ook collega’s. Zo ontstaat een aangename
situatie waarin je elkaar wat gunt. Het is het principe van de meubelboulevard: je kunt beter zorgen dat je samen sterk bent, dan dat je een
meubelwinkeltje hebt waar niemand langs komt.’
‘De periode tussen begin oktober en half november werd omgedoopt tot
de Bruisende Boekdagen. Dan werden alle regio’s afgewerkt, in ieder
geval een eerste ronde. Je bent dan wel anderhalve maand van de wereld,
maar het is buitengewoon efficiënt. Zulk werk past heel goed bij Diederik.
Een betere pr-man kun je je nauwelijks voorstellen. Dat wil zeggen, als
het klikt. Sommige mensen worden ook wel eens stapelgek van het
breedsprakige van Diederik, en niet te vergeten van de vele pauzes die
hij laat vallen. Die willen gewoon tempo maken. Dat zijn de programmeurs die niet naar die boekdagen komen. Die weten meestal al precies
wat ze willen boeken en willen zich niet laten verleiden.’
‘We zijn eerlijk tegenover de schouwburgen. We vragen loyaliteit van ze,
maar aan de andere kant hebben wij ze nooit in een lastig pakket gebracht
door koppelverkoop voor te stellen, in de zin van “Als u Kaandorp of
Teeuwen wilt, dan moet u ook dit onbekende groepje erbij nemen.” Dat
vinden we niet alleen uit principieel oogpunt fout tegenover de
schouwburg, maar ook tegenover de artiest. Misschien wil Brigitte over
drie jaar niet meer in Maastricht spelen, en dan wordt het lastig. We zijn
ingehuurd door de cabaretiers. Wij zien de artiesten niet als onderdeel
van ons bedrijf. Wij werken voor hen en zij niet voor ons. Tegenwoordig
hebben de artiesten bijna allemaal hun eigen zelfstandige BV’tje, dus
kunnen we hun belang niet wegstrepen. Bij onze eigen producties is dat
anders. Dan komen wij met een idee, halen de spelers erbij, regelen de
salarissen en lopen zelf het risico. Dan zijn we echt werkgever.’
Brigitte Kaandorp maakte deel uit van een nieuwe cabarethausse. Het
genre is al vele malen dood verklaard – en na het uiteenvallen van
Neerlands Hoop, Don Quishocking en Kabaret Ivo de Wijs eind jaren
zeventig verschenen de requiemberichten alweer in de krant – maar
blijkt toch altijd weer als Lazarus uit het graf op te staan. Voor een
theaterbureau is het altijd makkelijker om bekende cabaretiers aan de
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schouwburgen te verkopen, maar Hummelinck Stuurman heeft altijd
het belang van toneel voor het bureau ingezien.
De start met zelf produceren werd gemaakt in 1984, toen Hugo
Koolschijn en Henk Rigters met het idee kwamen om Dialoog in de
onderwereld (tussen Machiavelli en Montesquieu) uit te brengen.
Twee jaar later werd de tweede Hummelinck Stuurman productie
meteen een klapper, een smaakmaker, een bijna niet meer te evenaren
hoogtepunt in het theaterleven van de jonge producenten: Going to the
Dogs van Wim T. Schippers.
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Hugo Koolschijn en Henk Richters in Dialoog in de onderwereld

37

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 38

38

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 39

Going to the Dogs van Wim T. Schippers
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‘Gied Jaspars zat in het netwerkkaartenbakje van Diederik. We gingen
met hem regelmatig de kroeg in om ideeën uit te wisselen. Gied vertelde
dat hij jaren geleden met Wim Schippers een idee had om op Broadway
een voorstelling te maken met honden. Dat was mislukt, maar het idee
lag er nog steeds. Of het iets voor ons was. Wij vonden het briljant. Het
kon natuurlijk niet zonder subsidie, want je kan zoiets maar een keer of
drie spelen, en dan snel wegwezen. We konden ons op deze manier
inwerken in het subsidiecircuit. Het concept is bizar: kunnen honden
toneel spelen, en hoe kun je daar publiek bij halen dat er ongetwijfeld
niet veel in ziet. De aanvraag werd gehonoreerd.
Je tergt natuurlijk het systeem. Hoe krijg je Berend Boudewijn, die toen
directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg was, zo ver dat hij een
toneelvoorstelling aankoopt die wordt gespeeld door honden? Er zit ook
wel wat cynisme in dat absurde plan, maar iedereen vond het wel
waanzinnig leuk om erbij te zijn.’
‘We zijn eindeloos op bezoek geweest bij de dressuurclub om te kijken
hoe de repetities verliepen. Per scène stond precies beschreven wat die
honden allemaal moesten doen, maar dat deden ze niet. Toen we in de
kennel de doorloop zagen, leek het echt helemaal nergens naar.
Er was een hoop stress, want hoe ver kun je gaan? We wilden mensen
wel genoeg bieden voor hun geld. Een hond zet de televisie aan en kijkt
dan naar een hond die het Journaal blaft. Ja, dan ben je weer drie
minuten verder. Maar hoe krijg je zo’n avond gevuld? Wim Schippers
was heel serieus. Hij maakt wat hij wil maken, maar vindt het ook prima
als niemand het mooi vindt.’
Niet iedereen was zo ontspannen. Op de avond voor de première belde
Gied Jaspars in paniek op om te regelen dat er genoeg geld in de kassa
van de schouwburg zou zitten om mensen hun geld terug te geven. Hij
vreesde een deel van het publiek na twintig minuten boos de zaal zou
verlaten, en als er dan geen geld was zouden ze volgens Jaspars de boel
kort en klein slaan.
Het was een tijdrovende onderneming. Op het kantoor had men het er
behoorlijk benauwd van gekregen, maar Hummelinck Stuurman bleek
een bureau waarmee rekening gehouden moest worden. Het project
werd breed uitgemeten in de kranten, het kwam op het Journaal, CNN
en de BBC. De eerste twee voorstellingen waren direct uitverkocht.
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Er werd een nachtvoorstelling bijgeboekt, de VPRO registreerde de
voorstelling voor tv, en er werden vragen in de Tweede Kamer gesteld:
‘Hoe is het mogelijk dat er gemeenschapsgeld wordt besteed aan een
spelletje voor honden?’
Met Going to the Dogs werd theatergeschiedenis geschreven. Op diverse
dramaturgie-opleidingen maakt het project nog steeds deel uit van het
lesprogramma. Aan het eind van de première zei Arjen tegen Diederik:
‘Leuker zal ons werk niet worden.’ En dat beaamde Diederik.
Dat betekende niet dat de producties van Hummelinck Stuurman na het
hondenstuk allemaal middle of the road waren. Allerminst. Het producentenkoppel is mede verantwoordelijk voor de zogenaamde Vlaamse
Golf. Die is begonnen met het duo Salu (Sam Bogaerts en Lucas
Vandervorst), dat in 1979 Cameretten won, maar zich al snel richting
toneel ontwikkelde. (Gezelschap van de Witte Kraai). Via hen werd
contact gelegd met andere Vlaamse groepen als De Korre, Blauwe
Maandag Compagnie, Theater Antigone en De Tijd.
‘Vlaams toneel telde in het begin echt niet mee in Nederland. Wij hebben
de vraag min of meer gecreëerd. Dat deden we niet uit strategie, maar
weer omdat we het mooi vonden. Het bleek het juiste moment en zo
werden wij de leverancier van het Vlaamse toneel voor de middenzaal.
We hebben vijf jaar geprobeerd om vervolgens de Vlaamse markt te
veroveren met Nederlandse gezelschappen, maar dat is niet gelukt. De
cultuurverschillen bleken toch te groot. Je komt daar bij culturele centra
waar je nog niet opgebaard zou willen liggen. Men was domweg niet
geïnteresseerd in het Nederlandse aanbod. We kregen wel eens een
dingetje voor elkaar in vooruitstrevende eilandjes als Antwerpen, Gent
of Turnhout, maar er is nooit sprake geweest van een doorbraak. Ook
niet met de cabaretiers. Onbekend en onbemind, dus dan maak je geen
kans. En als het bekend is, zoals Hans Teeuwen, dan had hij zelf geen
zin, want hij vond het al lastig genoeg om Nederland te bedienen. Hans
wilde niet op reis, dus waarom zou hij in Vlaanderen gaan spelen?’

Bij het afscheid van medewerkster Nancy Wiltink
voorstellende vier affiches van De Tijd
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Ofschoon toneel een steeds belangrijker rol ging spelen in het aanbod
van Hummelinck Stuurman, hebben zij het cabaret om zowel
inhoudelijke als financiële redenen nooit losgelaten. Zij waren
ontvankelijk voor rare karakters. Van de artiesten die zij in de loop der
jaren hebben vertegenwoordigd of nog vertegenwoordigen kan een
aardige galerij van prettig gestoorden worden ingericht.
Een klein overzicht:
Sjoukje Dijkstra (artiestennaam voor Eric Winder), met mallotige
badmuts en American football schoudervullingen, heeft het podium in
een mum van tijd verbouwd tot een chaos van uitgespuugde melk, een
kapot geslagen wekker, tandpasta, aardappelmeel en stinkende sokken
die dienst doen als theebuiltje. Op de eerste Cabaretmarathon (1987) in
Rotterdam staat Sjoukje Dijkstra (die ook al bij Cameretten kwam
bovendrijven) om half acht ’s ochtends geprogrammeerd. Het uitgeputte
publiek is in één klap wakker. Slechts één seizoen houdt Dijkstra zijn
publiek uit zijn slaap. Nadat hij met Betty! Ofwel: een dag uit het leven van
een panisch optimist (1988) alle jeugdcentra en kleine zaaltjes heeft
afgesjouwd heeft hij geen trek meer in theater. Na elk optreden voelt hij
zich als een uitgeknepen spons, zonder dat hij iets van het publiek terug
heeft gekregen.
Rooyackers, Kamps & Kamps De smaak van Arjen en Diederik is de
basis voor het aannemen van artiesten of het produceren van stukken.
Alleen bij hoge uitzondering hebben ze wel eens iets gedaan, omdat ze
dachten dat de schouwburgen het goed zouden aankopen en dat er veel
publiek op af zou komen. Maar die enkele keer dat ze hun hart niet
hebben gevolgd liep het bijna altijd fout af. In 1995 kwam Martine Bijl
met het stuk Walters Hemel aan. Haar man Berend Boudewijn had ze al
gevraagd voor de regie, en er stond een behoorlijke cast op papier, met
onder meer Ingeborg Elzevier. De onbekende acteur Tim Kamps speelde
een invalide jongetje. ‘We geloofden er allebei niet in. Als je in een trein
zit, is het vaak lastig om op de rem te trappen, ook al zie je dat het
misschien wel goed is om te stoppen.’

Sjoukje Dijkstra Betty! Ofwel: een dag uit het leven van een panisch optimist

45

boek died2_Opmaak 1 01-03-11 13:49 Pagina 46

Toch heeft het stuk achteraf iets opgeleverd, want toen Rooyackers,
Kamps & Kamps in 1998 meededen aan het Amsterdams Kleinkunst
Festival, vonden Arjen en Diederik dat ze toch even moesten gaan
kijken, omdat ze Tim uit de flop Walters Hemel kenden.
‘We dachten allebei wel dat het iets kon worden, maar het was niet zo’n
verpletterende aha-Erlebnis als bij Brigitte of Hans. Geen liefde op het
eerste gezicht. Ze waren behoorlijk raar, debiel bijna. En dat soort
mafheden trekt ons allebei erg aan. Er viel wel met ze te werken, want ze
waren blij dat ze mee mochten doen en wij werden door die drie serieus
genomen. Maar het is altijd een cocktail van misverstanden gebleven.’
Aan het begin van de tournee van het tweede programma (zeer overzichtelijk Rooyackers, Kamps & Kamps 2 getiteld) dreigden ze er alweer
mee op te houden. Tijdens een interview voor het VARA radioprogramma
Uitgelicht riep Tim terloops dat hij zich had ingeschreven voor de
regieopleiding. Er is toen flink op hem ingepraat om hem daarvan te
weerhouden, omdat het trio juist iets aan het opbouwen was, en hij ook
aan de andere twee moest denken. In zo’n gesprek vormen Diederik en
Arjen een mooie tandem, of eigenlijk de linker en rechtervuist van de
bokser. Inmiddels heeft Bor Rooyackers de Kamps-tweeling verlaten, en
speelt Tim in Het Monica da Silva Trio.
De Berini’s zijn door ons uit het Rotterdamse feesten- en partijencircuit
opgevist, na een tip van Simone de Waard, echtgenote van Diederik.
Marjolijn Meijers en Hans Kemeling deden het goed met een half uurtje
ongein en jaren vijftig nostalgie.
‘We zijn toen een keer naar een bedrijfsfeestje gegaan, en hebben ze
gemotiveerd om het theater in te gaan. Onder leiding van voormalig
Don Quishocking-pianist Pieter van Empelen zijn ze echt aan een
theatervoorstelling gaan werken. Zeker in de regio hadden zij veel
succes. Op een gegeven moment zagen we de bui wel hangen. Marjolein
wilde steeds meer van haar eigen leven, haar eigen verdriet in de
programma’s stoppen. Dat wisten wij niet meer terug te draaien.
Marjolein is in haar eentje verder gegaan met een kleine zaal-programma.
Dat was heel verwarrend voor de trouwe Berini-fans. Zij kon geen vorm
bedenken om haar persoonlijk verdriet nog hanteerbaar te houden. Op
haar verzoek is er nog een doorstart gemaakt met Bob Fosko. Maar dat
was te geforceerd. Maar we hebben zo’n verleden met Marjolein, en we
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gunden het haar zo, dus hebben we toch maar een korte tournee
geprobeerd. Dat is niet gelukt. De vrolijke variant met Jan Rot ging wel
beter.’
Met het duo Klaasen en Sandifort is het ook niet altijd even soepel
verlopen. Zij waren ijzersterk op Cameretten in 2000 en maakten een
geweldig eerste programma, dat werd bekroond met de Pall Mall Export
Prijs: Volgend jaar lach je d’r om. Toen stortte Martine Sandifort geestelijk
in. ‘Het was pappen en nathouden, net als bij Hans Teeuwen. We zijn
nu 7 jaar verder, en Martine doet een stemmetje hier, een commercial
daar, en speelt af en toe in Koefnoen. We zijn nog steeds haar agent en
begeleiden haar als werkgever bij haar reïntegratieproces. Nu gaat het
gelukkig weer goed met haar, maar het blijft onzeker. Ze is nog steeds
enorm van de club. We voelen ons ook verantwoordelijk als het kunstje
niet meer gaat. Dan kun je niet zeggen: we horen wel weer als je iets
gaat doen. Het is niet ons doel om maatschappelijk werker te zijn, maar
we keren onze rug niet naar een probleemgeval toe. Ik denk dat de
meeste andere theaterbureaus toch wel wat zakelijker zijn. Geen werk,
dan is er ook geen contract. Gelukkig gaat Martine bij de VARA de serie
Dr. Ellen doen. Als psychiater krijgt ze bekende Nederlanders op de
bank. Dat is wel ironisch dus.’
Met Alex Klaasen daarentegen gaat het fantastisch. Zijn soloprogramma
werd uitstekend ontvangen door pers en publiek en in het seizoen 20102011 speelt hij Toon Hermans. Nee, beter nog: hij is Toon Hermans.
‘Wij hebben overwogen om Alex af te raden de rol van Toon Hermans
aan te nemen. Alex is heel eigenzinnig en neemt heel weinig van anderen
aan. Hij hoort het allemaal wel aan, maar vaart uiteindelijk zijn eigen
koers. Zijn smaak valt niet altijd samen met wat wij doen, maar bij V&V
kon hij dus wel terecht met de Toon-musical. Ik vind het jammer dat er
niets aan het verhaal van Toon wordt toegevoegd. Alex doet hem goed
na, maar er is geen interpretatie. Daar zit het publiek waarschijnlijk ook
niet op te wachten. De mensen komen voor Toon of voor Alex. Dat
beperkt de grenzen, en dat soort voorstellingen past dus niet bij ons.’
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Walters Hemel met Wil van der Meer, Ingeborg Elzevier,
Sander Commandeur, Huib Broos en Tim Kamps
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Rooyackers, Kamps & Kamps
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De Berini’s
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Alex Klaasen en Martine Sandifort
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Brutale Winterbekentenissen met Ann Hasekamp,
Ton Lutz, Paul Haenen en Ingeborg Elzevier
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Max Havelaar van Ger Thijs
met Kees Hulst, Thom Hoffman,
Jara Lucieer en Tonje Langeveld
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Karakter met Vincent Croiset, Waldemar Torenstra en George van Houts
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De Meeuw van Anton Tsjechov
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Wat wel heel goed bij Hummelinck Stuurman past zijn de zelf geproduceerde toneelstukken. De samenwerking met Paul Haenen leverde al
een mooie serie op, met onder meer Brutale Winterbekentenissen (1991),
Ontkoppelde Hitte (1996) en Vrouwen van Eer (2001). Daarnaast
produceerden zij de stukken van Frank Houtappels, bijvoorbeeld zijn
prachtige debuut Aan het eind van de aspergetijd (1995).
‘De behoefte om zelf te produceren kwam voort uit de onafhankelijkheid
die we misten. We waren steeds afhankelijk geweest van wat anderen
wilden. De uiteindelijke beslissing lag altijd bij de solisten, bij de
groepen. We wilden zelf keuzes maken op terreinen waar we niet aan
mochten komen. Dat gevoel is langzaam gegroeid. Van een boek iets
maken, een schrijfopdracht. Daar waren we aan toe, dat heeft met de
inhoudelijke groei te maken. Dan gaan we toneelfabriekje spelen. Als er
weer eens audities zijn geweest, en we zien al die prachtige actrices
voorbij lopen, dan is een terugkerende verzuchting: ‘Wat hebben we
toch een mooi vak.’ We bedenken iets en twee jaar later staan dertien
mensen te spelen wat je hebt bedacht. Met z’n allen geloven zij in iets
wat wij jaren daarvoor hebben ingezet. Die mensen gaan hun huwelijk
op de proef stellen, omdat ze elke avond moeten spelen, het kost mensen
hun nachtrust. We worden daar niet zenuwachtig van, maar we raken
wel geïnspireerd. Als alles dan tachtig keer gaat, en je bent in Gouda en
alles staat er en het werkt en het is en mooie voorstelling, dat is enorm
kicken.
Van den Ende heeft geprobeerd om met de serie ToneelMeesters het
degelijke toneel, de grote verhalen uit het wereldrepertoire weer terug in
de schouwburg te krijgen: Brecht, Tsjechov met een groep eerste klas
acteurs. Dat is niet gelukt.’
De poging van Hummelinck Stuurman slaagde wel. Met name door
regisseur/auteur Ger Thijs binnen te halen. Zijn idee om een mooie
Indische serie te maken bleek een schot in de roos. Niet geschikt om
subsidie voor aan te vragen. ‘Daar is het weer te gewoon voor. Voor
subsidie moet je iets laten ontstaan dat er nog niet is. We nemen de
grote titels, waarvan je mag verwachten dat mensen het kennen en
zullen komen. We zijn niet uit op het experiment. Het grote verhaal
moet gewoon mooi verteld worden. Daar moet je niet mee gaan
rommelen. Dan kom je dus niet in aanmerking voor subsidie.
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Dat geldt ook voor de Tsjechov-serie met Gerard Jan Rijnders. We vragen
ook aan hem om het verhaal overeind te houden, in een eigentijdse
bewerking.’
Elke nieuwe voorstelling moet wel een echte toneelavond opleveren, rijk
van licht, kostuum en decor. Met veel mensen op het toneel, een mengeling van acteurs uit film, toneel en tv, want zo’n mix spreekt een breed
publiek aan.
We zien bij Humelinck-Stuurman vaak dezelfde gezichten terugkomen,
zoals Linda van Dyck, Olga Zuiderhoek en Kees Hulst. ‘We proberen
altijd een paar spelers waar we fan van zijn binnen te halen. Als het goed
gaat, dan herhaal je dat. Dan tekent iemand in op onze sfeer. Er wordt
gewaardeerd dat we voor de première wel naar vier, vijf try outs komen
en na de première nog een keer komen kijken, en samen lunchen met
de spelers. Die dingen kennen ze niet uit het gesubsidieerde circuit,
daar is het toch wat afstandelijker. We trekken natuurlijk alleen maar
goede acteurs aan, maar we zouden bij wijze van spreken liever een
mindere acteur hebben, die betrokken is bij onze manier van opereren,
dan een betere acteur die er niets mee heeft.’
En dat hele gezelschap stapt dan ’s middags in die oude, romantische
bedrijfsbus. Arjen gaat er eens recht voor zitten: ‘De bus is een tv-serie
waard. Dat is echt een plek van sex, drugs en rock ’n roll… en dan ben ik
nog moord en doodslag vergeten. De bus is wat op leeftijd, dus zijn er
ook wel eens storingen en dan blijven ze ergens steken. Maar vaker
komt het oponthoud door werkzaamheden aan de weg of een ongeluk.
Dit seizoen stond de bus met de cast van Karakter bijvoorbeeld klem bij
Delft. Er moest die avond gespeeld worden in Middelburg, maar dat leek
er niet in te zitten. Toen stapte Vincent Croiset naar voren. Hij hield een
motoragent aan, duwde Waldemar Torenstra en Joost Prinsen naar
buiten en zei tegen die agent: ‘U kent deze mensen. We hebben een
groot probleem: meer dan 600 mensen zitten te wachten in
Middelburg.’ Die agent heeft de bus uit de file, over de vluchtstrook
langs het ongeluk geloodst, en de groep was op tijd in Middelburg.’
Het gezelschap blijkt niet altijd zo harmonieus. Arjen gaat niet alleen
nóg rechter zitten, maar er komt ook vuur in zijn ogen: ‘Bij De Stille
Kracht was het weeralarm. Dat betekende: blijf binnen, tenzij het
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hoogstnoodzakelijk is. We werden vanuit Groningen gebeld, waar de
groep in een hotel zat. Ze moesten naar Drachten. Dat is niet zo ver,
maar een deel van de cast wilde niet weg, want het was niet hoogstnoodzakelijk. Ze vonden het levensgevaarlijk en we hoorden teksten als: ‘Als
er wat met ons gebeurt, dan weten we jullie te vinden.’ Die stonden daar
op het biljart stennis te maken. Vanuit Drachten werd gebeld dat de
voorstelling natuurlijk door moest gaan, want het publiek kwam ten
slotte ook gewoon met de auto uit de regio, en de bussen vanuit
Groningen reden. Maar de acteurs staakten. Ze gingen niet. We kregen
ze het hotel niet uit. Dan is er een met een grote bek, en de rest volgt.
Dat is een niet te stuiten groepsproces. We hebben de voorstelling
moeten afzeggen.’
Datzelfde gezelschap van De Stille Kracht (what’s in a name?) heeft ook
nog eens flink mot met elkaar gehad in de bus. Een acteur wilde graag
naar een pornofilm kijken. Dat kan een waar genot zijn op het grote
flatscreen. Niet iedereen begreep de grap, en er ontstond een enorme rel
om de dvd uit het apparaat te halen. Iedereen wees naar elkaar. De bus
werd aan de kant van de weg gezet, en het werd flink matten.
De bus is vier jaar geleden gekocht en staat een beetje symbool voor de
sfeer die Hummelinck Stuurman wil creëren. Hij is niet aangeschaft om
op productiekosten te besparen (het vervoer werd daarvoor altijd gehuurd),
want het is een oud ding, dat regelmatig gerepareerd moet worden.
Maar men wilde een rijdende huiskamer maken met gezellige lampjes,
tv, internet, een keukentje met magnetron en twee bedden. Een gezelschap
is tegenwoordig vele uren onderweg naar de schouwburg en weer terug.
De betere acteurs willen niet meer op tournee, maar met zo’n huiskamer
ervaar je het niet meer als reizen, zo werd verondersteld.
Die huiskamer op wielen staat ’s middags geparkeerd op de brug op de
kruising Kinkerstraat/Da Costakade, op steenworp afstand van het
kantoor.
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Na de studentenkamer van Diederik en de ruimte op het Binnen
Gasthuisterrein werd een nieuw onderkomen gevonden in de
Staalstraat. Arjen heeft verijdeld dat de grote deuren-bureaus mee
verhuisden. De vorige huurder in de Staalstraat had ten slotte twee
prachtige tafels achtergelaten. Diederik kon het toch niet laten om een
deel van de oude bureaus te vertimmeren tot onderste planken van de
archiefschappen. In het nieuwe pand, waar ook het impresariaat van
Wim Visser en het kantoor van Harry de Winter en ontwerper Brordus
Bunder was gevestigd, was alleen kantoor. Productieruimte, opslag en
repetitieruimte moesten elders worden gehuurd. Na verloop van tijd
ging men dus op zoek naar de ideale ruimte, waar alles gecombineerd
kon worden, om het contact tussen iedereen die bij de producties
betrokken zijn te intensiveren. De speurtocht duurde jaren en de hoop
was al opgegeven toen Ko van den Bosch vertelde dat hij een pand aan
de Da Costakade had gezien. Hij had door de brievenbus gekeken en het
zag er groot uit. Eigenaar was woningbouwvereniging Het Oosten, die
het te huur aanbood. Het was echt een afbraakpand: een magazijn voor
wc-potten en ander onduidelijk materiaal. Aan de verf- en houtresten te
zien was het een grote werkplaats geweest.
‘We zagen er wel wat in. De verbouwing zou een enorme investering
vergen, dus daarom wilden we het kopen. Gelukkig voor ons dreigde in
dat pand een moskee te komen, waar de buurt niet gelukkig mee was. De
woningbouwvereniging verkocht het liever aan ons dan het te verhuren
aan een islamitische huurder. Zij hadden liever geen pijnlijke discussies
met de buurt.
Wij hebben alles eruit getrokken en hebben een binnenhuisarchitect
erbij gehaald. Het was echt een feest: onze eigen theaterfabriek, met
kantoren, repetitieruime en kantine. Tussen 1 en 2 lunchen we. Dan
staat het antwoordapparaat aan. We eten niet alleen met de mensen van
kantoor, maar ook met de acteurs die dan aan het repeteren zijn. De
wijn staat in de ijskast en er is een biertap. Dat zijn hele waardevolle
uurtjes, waarin niet alleen over het werk wordt gesproken. Met de Da
Costakade hebben we in 1998 een droom kunnen verwezenlijken.
Jarenlang kwamen we na de vakantie weer handenwrijvend op kantoor.’

Het Binnen Gasthuisterrein
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Voor het kantoor in de Staalstraat
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Onze eigen theaterfabriek, met kantoren, repetitieruime en kantine aan de Da Costakade
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Een rijdende huiskamer met gezellige lampjes, tv, internet, een keukentje met magnetron en twee bedden.
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Ridder Hummelinck en Ridder Stuurman
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Hare Majesteit en Diederik Hummelinck 2010
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Personeelsuitje Oerol 2008
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Eerste skivakantie 2004
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DE LANDING
Op 23 september 2008 werden Diederik Hummelinck en Arjen
Stuurman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege
het 25-jarig jubileum van het theaterbureau en vanwege de betekenis die
beide producenten hebben gehad en nog steeds hebben voor het aanbod
van hoogwaardig theater in Nederland.
Volgens Volkskrant-verslaggever Hein Janssen had de charmant knullige
ceremonie in Theater Bellevue nog het meeste weg van een toneelstuk
van Wim T. Schippers. De burgemeester uit Waterland, de woonplaats
van Arjen, prees het tweetal ‘vanwege de ideologische visie waarmee
hoogwaardig theater wordt gemaakt, voor een breed publiek.’ Daarna
was er een tikkeltje zure champagne, werd door het gezelschap,
waaronder Hans van Mierlo, Paul Haenen, Linda van Dyck en Wim T.
Schippers, het Wilhelmus te vroeg en vals ingezet en overhandigde de
Leidse Schouwburgdirecteur Bart van Mossel een plastic zwaard, schild
en helmpje aan de Oranje Nassau-ridders.
‘Shirley die toen bij ons werkte en nu bij de schouwburg in Leiden, had
ons voorgedragen. Dan moet je geloofsbrieven bij elkaar scharrelen van
diverse smaakmakers, zoals Hein Janssen, Ger Thijs en Hans van
Mierlo. Van al die brieven is een keurig pakketje gemaakt dat naar de
koningin is opgestuurd.
Die onderscheiding was echt een verrassing. Ik kan me voorstellen dat
Diederik dat nog wel ambieerde. Hij heeft daar nooit over gesproken,
maar ik denk dat hij daar wel eens over heeft gedroomd. Als het niet
gebeurd was, zou hij niet ongelukkig zijn geworden, maar hij vindt het
wel belangrijk dat hij het heeft gekregen. Ik heb dat wat minder, maar ik
vind het wel heel mooi dat die mensen de moeite hebben genomen om
brieven te schrijven. Ik raak er wel ontroerd van dat ze in actie komen
om een middagje met vrienden en relaties voor ons te organiseren.
De opening van DeLaMar (2010), waar onze voorstelling Ontrouw werd
gespeeld, leek ons een mooie aanleiding om dat speldje op onze
smoking te prikken. De koningin was ten slotte aanwezig. Maar dat mag
dan weer niet. Er zijn drie soorten exemplaren die bij de onderscheiding
horen. Een hele grote kermismedaille, die mag je alleen op je kist leggen,
en daarna moet-ie worden ingeleverd. Dan heb je een vlaggetje, dat mag
je altijd op. Maar dan weer niet op je smoking bij een feestelijke
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gelegenheid, want daar heb je dan weer een klein gevalletje voor. Dat is
die grote in mini-uitvoering. Die moet je apart bestellen, want die zit
niet in het vaste pakket. Diederik heeft dat exemplaar inmiddels
voor ons besteld.
Ik weet niet wat de maatschappelijke waarde is van zo’n onderscheiding,
maar je komt ons wel tegen in 28 jaar theatergeschiedenis. Het is niet
geheel onopgemerkt voorbij gegaan. Dat mag je best met een medaille
bekronen.’
Tijdens de uitreiking werden de prijzen nog eens opgenoemd die de
afgelopen jaren onder andere in de wacht zijn gesleept: de Toneel
Publieksprijs voor de producties Herfstsonate (2005/06), Wie is er bang
voor Virginia Woolf? met Olga Zuiderhoek en Porgy Franssen (2006/07)
en Oog om Oog (2009/10) Verder is Edwin de Vries bekroond met een
Louis d’Or, en heeft Kees Hulst de Johan Kaart Prijs gewonnen.
Daarnaast is er nog een lading nominaties binnengehaald voor de
Toneel Publieksprijs.
‘De concurrentie beticht ons ervan dat wij de kluit belazeren, dat het
doorgestoken kaart is. Als er een truc was, zou ik het onmiddellijk doen,
maar het is niet zo. Het begint met de nominaties, waarvoor het publiek
punten geeft. Je zou studenten kunnen inhuren die in de zaal zitten, en
dan mensen inschakelen om daarna via internet te stemmen. Die
moeten dan zeggen dat ze in Leiden waren en dat de voorstelling een 10
waard is.
We nemen de nominaties zeer serieus. Dat betekent dat twee zalen een
waardering van meer dan een 8 hebben gegeven. Voor onze publiciteit is
dat iets om mee aan de slag te gaan, want een nominatie werkt wervend.
Er worden extra foldertje voor het publiek gemaakt. Linda maakt op
eigen initiatief nog wat reclame met een geschreven bericht in de
schouwburg. ‘Liefs Linda!’ Dat gaat ons iets te ver, maar zij is daar erg
enthousiast over. Bij het verlaten van de zaal draaien we een bandje met
de mededeling dat de voorstelling is genomineerd: ‘Dus als u mee wilt
stemmen…’ We zijn gewoon heel actief in het gebruiken van de
nominatie, en dat scheelt ongetwijfeld wel wat.’
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Zal er veel veranderen als Diederik weg is?
‘Hij verdwijnt niet helemaal uit beeld. Diederik blijft de komende vijf
jaar eigenaar, dus we zullen samen nog wel de grote lijnen uitzetten.
Zijn kantoor is ook archief en dat gaat hij zelf uitmesten. Daar zullen
dus wel wat maanden overheen gaan, maar hij zal niet meer dagelijks
bij ons zijn.’
Beide zoons van Diederik hebben stage gelopen in het bedrijf en zijn nu
parttime bij ons werkzaam. Diederik had niet verwacht dat ze interesse
zouden tonen in het theatervak. Maar het is niet geregeld dat zij de plek
van hun vader gaan innemen. En Arjen is niet op zoek naar een nieuwe
partner.
‘Als je een huwelijk hebt gehad dat 28 jaar zo goed was, wij hebben
elkaar altijd mooi kunnen aanvullen – Diederik spreekt altijd over zijn
twee huwelijken – dan is het niet eenvoudig om iemand anders te
vinden. Waarschijnlijk loop ik hetzelfde parcours als Diederik en neem
ik ook over tien jaar afstand. Dat is dus een relatieve korte periode.
Het is niet moeilijk te voorspellen dat de situatie de komende tijd lastig
wordt. Het is onvermijdelijk dat er zowel nationaal als lokaal op theaters
zal worden bezuinigd. En de Nederlandse burgers hebben de komende
jaren waarschijnlijk wat minder te besteden en zullen dan wellicht
minder naar het theater gaan. Zeker ook omdat de prijzen waarschijnlijk
zullen stijgen door de BTW-verhoging. En dan is het niet zo gek om dat
waterhoofd, die tweekoppige directie tot een enkele directeur terug te
brengen. Het scheelt natuurlijk toch een jaarsalaris als Diederik weg is.
Ik heb niet de ambitie om het bedrijf verder uit te bouwen. We moeten
misschien zelfs krimpen in het aantal producties. Misschien maximaal
vier eigen producties per jaar en dan de cabaretiers en de jeugdtheater
gezelschappen. Ik zou al tevreden zijn als ik de komende tien jaar dat
niveau vast zou weten te houden.
Maar ik ga Diederik zeker missen. Misschien nog wel het meest zijn
rust en frisse kijk op de zaak, waardoor conflicten in de kiem worden
gesmoord. Ik kreeg vorig jaar woorden met de programmeur in
Enschede. Die wilde Karakter niet programmeren, omdat het ook al in
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Hengelo stond. Dan zouden de mensen uit Enschede naar Hengelo
gaan en de mogelijke bezoekers uit Hengelo wegblijven in Enschede. Ik
vind dat je als schouwburg moet profileren. Het kwam er in het kort op
neer dat ik zei dat ze haar programmering niet goed deed. Zo’n
voorstelling als Karakter mag toch bij zo’n belangrijke schouwburg niet
ontbreken. Toen was ze beledigd. Einde gesprek. Twee maanden later
moest er iets praktisch worden besproken met de schouwburg. Daarom
meed ze mij en belde ze naar Diederik, die weer wat persoonlijke dingen
uit het informatiesysteem wist op te dissen.
Diederik heeft natuurlijk ook zijn grens, maar die ligt een stuk verder. Je
moet wel heel veel doen, wil je hem kwaad krijgen. Ik had een keer ruzie
met de producent Alain de Levita, die mij van alles betichtte. Diederik
nam het daarna over. Toen De Levita weer over mij begon, sloeg Diederik
echt met zijn hand op tafel. Hij zei: ‘Nu moet je ophouden, anders wil ik
niets meer met je te maken hebben.’ Dat is prettig om te horen dat hij
me gedekt heeft.’
Raakt Arjen dus ook een goede vriend kwijt?
‘Eh…wij zijn geen vrienden in de zin van dat we de deur bij elkaar plat
lopen om over onze diepste zielenroerselen, privé problemen en de
ziekte van verre ooms en tantes te praten. Maar we zien elkaar wel heel
veel, al vele jaren. Als je vriendschap definieert dat je ook tijdens
werktijd vriendschappelijk met elkaar omgaat, dan zijn wij vrienden. Als
het gaat om elkaar volkomen kunnen vertrouwen, elkaar erbij halen als
het nodig is, en het leuk hebben met elkaar dan hebben we het over
zaken die allemaal van toepassing zijn op onze relatie. En leuk is het
zeker in ons bedrijf, met de première- en dernièrefeestjes, de
personeeluitjes naar Oerol, en de traditionele skireisjes in maart.
Ik heb geen idee wat er gebeurt als we elkaar niet meer dagelijks zien. Ik
weet niet of we dan nog wel zo close zullen blijven. We hebben totaal
verschillende karakters. De tegenstellingen vormden de basis en de
kracht van ons succes, dat we 28 jaar hebben voortgezet. Maar ja, of dat
genoeg is voor de toekomst zonder gezamenlijk werk?’
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Niet zo lang geleden dienden zich personele problemen op kantoor aan.
Zo heftig dat Diederik bekende dat hij er slecht van sliep. De spanningen
liepen even hoog op. En verdomd, wat 28 jaar nog niet was gebeurd,
gebeurde toen toch… Als een teleurgestelde/bedroefde echtgenoot die
niet kan geloven wat zijn tweede eega hem aandoet stamelde Diederik:
‘Arjen, dit is de eerste keer dat je tegen me hebt geschreeuwd.’
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Cees Brandt en Siem van Leeuwen met Badkuip
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Bemiddelde en geproduceerde
voorstellingen chronologisch
per gezelschap
Titels in rood zijn nieuwe
Nederlandse stukken
Titels in groen zijn bewerkingen
van boeken of speelfilms
Gezelschappen in blauw zijn
buitenlandse gezelschappen
die het bureau naar Nederland
heeft gehaald voor optredens.
# nominatie voor Het Theaterfestival of Het festival van de
Rotterdamse Schouwburg
Het Lagelandencabaret
77/78 en 78/79
Dit is Lage Landen Cabaret
79/80 Dom Ding
Frederik de Groot
78/79 Hamlet
78/79 3 x Bellen
78/79 en 79/80 Martin, Ton &
Bommerson
80/81 En we zitten toch op
rozen
Van Santen
(3e jury prijs Cameretten)
78/79 en 79/80 1 van Santen,
van Santen en van Santen
79/80 Vrolijke humor, net
cabaret
80/81 Nieuw met dame
Joke van Leeuwen
(1e prijs Cameretten, jury en
publiek, persoonlijkheidsprijs)
78/79 en 79/80
Moeder dan Gisteren
80/81 en 81/82 Hoe langer
hoe zwanger
83/84 en 84/85 Lappendag
De Jongstedag / Rutger
Weemhoff
79/80 De Jongstedag

(toernee Duitsland)
84/85 en 85/86 Kwartet
85/86 Tyrannie der
hulpverlening I / Pessoa
86/87 en 87/88
Le diable au corps #
86/87 Tubutsch
87/88 MacBeth #
87/88 Pan
87/88 Dans la solitude des
champs de coton
88/89 Decadence
88/89 Congo
88/89 Don Carlos
89/90 Lenteontwaken
89/90 Lulu #
89/90 Jakob Bogomolov
89/90 Een mysterie
90/91 Vaders en zonen
90/91 Casanova
90/91 De gebiologeerden
90/91 en 83/94 De fantasten
90/91 Het offer #
91/92 Torquato Tasso
91/92 Tyrannie der
hulpverlening II
91/92 Alma Mahler
92/93 De hypochonders
92/93 Slotkoor
92/93 Groot en klein #
93/94 Pelleas en Melisande
94/95 De Sprookjes van
Grimm
94/95 De ondergang van de
Titanic #
94/95 Agatha #
95/96 Metamorphosen /
Ovidius
95/96 Over de dorpen
de Bockworkshop
(3e Prijs Jury Cameretten)
79/80 Bockworkshop
Henk Batenburgh
79/80 Jij ook, of ik alleen
81/82 In de stilte

Theaterwerkgroep Salu
(1979 1e prijs jury Cameretten)
79/80 Dabaret Salu
80/81 Klowns?
80/81 De Minnaar
Gezelschap van de Witte Kraai
81/82 Omwille van het smeer
/ Geacteerde momenten
81/82 De Folterklas
81/82 Sexuele Perversiteit
82/83 en 83/84
Romeo & Juliette
82/83 en 83/84 Honger
83/84 en 84/85
Gloeiende kooltjes
84/85 Honger / Hunger
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Electric Alex
(1e prijs Cameretten jury en
persoonlijkheidsprijs Ko vd
Bosch)

80/81 tm 82/83 Op Stap
82/83 De Haaienplaneet

Alex d’Electrique
83/84 en 84/85
De Haaienplaneet
84/85 tm 86/87 Schokland
86/87/88 Venijnig Variété
87/88 Augurkenteugels
(VPRO TV) serie van 9
filmpjes
87/88 en 88/89
Electric Suburb
88/89 idem (Duitse versie)
89/90 Vitale delen
91/92 Krankheit
91/92 Koning Jan
93/94 De Onthoofde Hand
93/94 Der Gekopfte Hand
(Duitse versie)
94/95 Cut up, uppercut
zomer 95 Teargarten
95/96 Het Periodiek systeem
der Elementen
96/97 en 97/98 De Comanche
96/97 Ribbenkast Ritme
97/98 en 98/99 F.A.T.
97/98 Disaster Musical
98/99 Woyzeck
1999 Max en Piep
(VPRO Jeugd TV)
99/00 KopGhana
00/01 Blokhut
zomer 01 en 02 Vlaggetjesdag
(coproductie met Carver)
01/02 Bezet Gebied
zomer 02 Well fucked up Play
02/03 Gehavend
zomer 03 en 04 Knuckles
(Paradevoorstelling) winnaar
De Gouden Mus
03/04 Gaga
04/05 Painicilline
Stichting d’Electrique
Zomer 05 en 06/07 Clockwork
Orange (met The Ex)
05/06 Gurumatic
06/07 Jetlag
zomer 08 Jetlag IJfestival
07/08 Frankenstein
08/09 Lex

Nijinsky
80/81 De Concertzanger
Dames en Heeren: Toneel
80/81 Othello
80/81 en 81/82 Afscheid
80/81 Broertje en Zusje
81/82 Tsjechow
81/82 Huis aan de Amstel
81/82 Herman Gorter
81/82 tm 83/84 Reis naar de
Winter
82/83 Tsjechow
82/83 De Uitvinder
Hare Majesteit
81/82 en 82/83 De Aansteker
82/83 en 83/84 Vanaf de
Balustrade
82/83 en 83/84
Het Schrikbeeld van Orléans
Ischa Meijer en Jenny Arean
81/82 En God zag dat het
goed was
Walter Crommelin
81/82 en 82/83 Vleugellam
De Stille Punaise
83/84 PAF
Roeli Walraven
83/84 Dichter(s) bij mij

Brigitte Kaandorp
(Cameretten 1e prijs jury en
publiek)
83/84 tm 85/86 Waar gaat zij
helemaal alleen heen
86/87 en 87/88 Laat mij maar
even
87/88 tm 89/90 Kouwe Drukte
89/90 Met Band
90/91 tm 92/93 Kunst
93/94 en 94/95 Vrouw van de
Zanger
Genio’s Clowns
82/83 Ham & Hoppa
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Genio de Groot
en Harry Piekema
83/84/85/86/87 Ham & Hoppa
(VPRO TV) 6 filmpjes

Independance
(Theaterwerkplaats)
85/86 Hesper
85/86 Master Harold and the
boys
86/87 Giovanni’s Room:
Make-Up
87/88 Giovanni’s Room:
Ooit Sakahama
‘1983’
85/86 Dilswater
1985 Ton van Heemst
(vertelt de kankerpit)
(Finalist Leids Cabaret
Festival)

Ham & Hoppa Compagnie
84/85 Het Concert
85/86 Ham & Hoppa
85/86 Hamm & Hoppa
(duitse aankondiging)
85/86 Het Concert / Concerto
Moviemento
Vals Bloed
83/84 Usher
84/85 She Said
84/85 Dagger of Charm
84/85 en 85/86 She Said
85/86 en 86/87
So long, Johnny
86/87 Napoleon
88/89 Do you fancy any cream
today?

Goores/Linssen (Stg. Wals)
84/85 Een enkele reis naar zee
Velvets Schwarzes Theater
86/87 De Kleine Prins
87/88 De Tovenaarsleerling
88/89 De Toverfluit
89/90 De Tovenaar van Oz
90/91 Pinokkio
91/92 Rusalka (de kleine
zeemeermin)
92/93 Alice in Wonderland
93/94 Sneeuwwitje

Linssen/de Smet (Stg. Wals)
86/87 Salan Mouselien
86/87 Arnold Goores
86/87 P.I.M.P.2
Caroline van Gastel
Hands up
Het Concern
91/92 Voor wie nooit slaapt
91/92 Armoede
91/92 Echte clichés
92/93 idem
Margie Smith
85/86 Two minutes, Mrs. Smith
Sanders & Ko
84/85 tm 87/88 Ben je
helemaal bekofferd
85/86 en 86/87 De schrijver
en het bewegend papier
88/89 Brillenman

Marijke Boon
86/87 Zang- en dichtkunst
87/88 en 88/89
Een jurk met rozen
90/91 tm 92/93
Vandaar dat ik ween
91/92 en 92/93
Rood kannetje Groene Fles
93/94
Vandaar dat ik ween de luxe
94/95 tm 96/97
Vogelkijken voor beginners
97/98 tm 99/00
One man Show

00/01 Boon zingt komkommer
01/02 Allerlei
2002 Een echte appel
03/04 en 04/05 Groote Zaagbek
10/11 Boon’s Best
Sjoukje Dijkstra
87/88 tm 89/90
Betty (of Een dag uit het leven
van een panisch optimist)
Ton Wester (Cameretten ‘86
winnaar persoonlijkheids- en
publieksprijs)
87/88 en 88/89 Bleek voor
een polderjongen
Blauwe Maandag Compagnie
87/88 Oidipous / Kommentaar
87/88 en 88/89 Nachtwake
(coproductie met het Zuidelijk
Toneel) #
89/90 De Meeuw (Colombina
voor Els Dottermans) #
Mevrouw Smit
87/88 en 88/89
Moeder in de wolken
88/89 Wat heeft ‘ie toch
Theater de Korre
88/89 Depressie
88/89 Hippolutos
90/91 Oblomov
91/92 Hotel Terminus #
92/93 Philoctetes
93/94 Mirandolina
93/94 Mademoiselle Jaire
94/95 De Rafaels
94/95 Legendes Flamandes
95/96 Hemelse Woorden
95/96 Een maan voor de
Misdeelden
96/97 Colometa
96/97 Wolven Huilen
97/98 Luizengevecht
97/98 Prinsenhof
98/99 Tatjana
99/00 In de verdure
Ien van Duijnhoven
(Cameretten 88, 1e prijs jury
en publieksprijs)
88/89 tm 90/91
En we noemen haar....
91/92 de Heldin
Teele
88/89 tm 90/91
Ding,dong, doe jij even open
91/92 Dat mag in de krant
de Berini’s
89/90 tm 91/92
Het naadje van de kous
92/93 en 93/94
Groeten uit Rotterdam

94/95 en 95/96
Almondestraat 53a
96/79 tm 98/99
Berini’s: Onbekend terrein
99/00 en 00/01 Negerzoenen
00/01 Het Illegale Café
00/01 tm 02/03 Sloophamer
03/04 en 04/05 Noorderstil
05/06 En nou is ’t afgelopen
09/10 Opgevoerd (met Bob
Fosco)
Annie & de Formica’s:
95/96 en 96/97 Annie Berini
solo met z’n vieren
01/02 Annie en de Dutch
Cowboys
Marjolein Meijers
zomer 98 Fay & Friends
06/07, 07/08 en 09/09 Solex
Compagnie de Koe
90/91 De Gebiologeerden
(coproductie met de Tijd)

Jan Rot
90/91 tm 92/93 Jan Rot gaat
nooit uit elkaar
93/94 en 94/95 Rot is Liefde
94/95 en 95/96 Hard zingend
in het donker
95/96 Jan Rot met Band
96/97 Dans met mij met
Hans Breedvelt
99/00 en 00/01 Meisjes
01/02 Van Rot los
Bonheur
90/91 Quadricolore
Teeuwen & Smeenk
(Winnaars 1e prijs LCF jury en
publieksprijs)
90/91 en 91/92 Heist
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Arjan Ederveen
91/92 Arjan Ederveen en zijn
teef Trudie 3
Theater Antigone
92/93 Herfst en Winter
93/94 Ave, Ave, EVA!
94/95 Mein Kampf
94/95 Bouwmeester Solness
95/96 Kasimir & Karoline
95/96 Kat op een heet zinken
dak
96/97 de Kersentuin
97/98 de Drang
Hans Teeuwen
92/93 tm 94/95 Hard & Zielig
95/96 en 96/97
Met een Breierdeck
98/99 en 99/00 Trui
(Edison voor de cd)
00/01 en 01/02
Dat dan weer wel
02/03 Industry of love

Malpertuis
93/94 en 94/95 Olivetti 82
94/95 Nora #
95/96 Who’s afraid of Virginia
Woolf ? #
95/96 en 96/97 Uit liefde voor
Marie Sarlat #
96/97 Troje Trilogie
96/97 Raket naar de Maan
96/97 De Bezoeker
97/98 Meester van de
Koekelaere
97/98 Vrijdag

C
HUMMELINCK STUURMAN
PRESENTEERT

HANS
DORRESTIJN

irkels
& M A RT I N
VA N D I J K

Hans Dorrestijn
95/96 Allerlei
96/97 Hans Dorrestijn viert
Oud & Nieuw
96/97 Hans Dorrestijn &
Adèle Bloemendaal
98/99 en 99/00 Viert Oud &
Nieuw met Frans Ehlhart
00/01 Professor Dorrestijn en
zijn sprekende kat / Recital
01/02 en 02/03 Cirkels
2004 De gouden harp voor
gehele oeuvre
03/04 en 04/05 Het naakte
bestaan

Arca
93/94 Meningen van een clown

Hans Dagelet
91/92 en 92/93 Memories van
een Zak Tekst Don Duins
93/94 en 94/95
Céline deel 1 naar L.F. Céline
96/97
Céline deel II naar L.F. Céline
99/00 Dagelet/Apituley: Ode
01/02 Vijf Kamers
02/03 Frank Lloyd Wright
03/04 De Hydropathen
03/04 Conspiracy
04/05 De Samenzwering
THE

CONSPIRACY
DE SAMENZWERING

HANS

SPEL

COPRODUCTIE
STICHTING
HANS DAGELET
STICHTING
7TH DAY

DAGELET

TER

MUZIEK

JACOB
VELDHUIS
SCENOGRAFIE JAN CHOREOGRAFIE NANINE

BOITEN LINNING
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Cees Brandt
93/94 en 94/95 Morgen kom
ik bij je wonen
95/96 en 96/97 Verborgen
Laadjes
97/98 en 98/99 Even Wachten
98/99 en 99/00 Willie Wiebbel
99/00 en 00/01 Zachtjes hard
00/01 Grondmonsters
01/02 Vuurtoren
02/03 en 03/04 Luchtacrobaat
03/04 en 04/05 Badkuip
04/05 en 05/06 De Brief
05/06 Baas Ben
06/07 en 07/08 Het Knuffelbos
06/07 en 07/08 Over de Rand
07/08 en 08/09 Oma’s
08/09 Klokken
08/09 en 09/10 Balletje
09/10 en 10/11 Vakantie
10/11 Kar en Ton
De Lucifer
93/94 Kraaien en duiven
vliegen nooit samen
94/95 en 95/96 De Grens
96/97 Brommen
Marc Scheepmaker
(1995: Winnaar juryprijs Leids
Cabaret Festival)
94/95 tm 97/98 Struisvogel
Onthoofd

An & Jan
98/99 en 01/02 en 02/03 en
04/05 An & Jan
00/01 idem & Oud en Nieuw
met An & Jan en gasten (LAK
Leiden)
Jacqueline Kerkhof
(Cameretten: 3e prijs jury,
winnares persoonlijkheids- en
publieksprijs)
98/99 en 99/00 en 00/01
Laag bij de gronds
01/02 en 02/03 Wasem
Het Laatste Kwartier
98/99 Zwarte vijvers
Adèle Bloemendaal
96/97 Adèle Bloemendaal &
Hans Dorrestijn
99/00 Portret
Poelmo
00/01 Poelmo I en II
Alex Klaasen &
Martine Sandifort
(2000 Cameretten 1e prijs
jury)
00/01 en 01/02 en 02/03
Volgend jaar lach je d’r om
(2001 Pall Mall Export Prijs)
Alex Klaasen
2005 Het Betere Werk –
Parade voorstelling
08/09 en 09/10 Eindelijk Alleen

Sanne Wallis de Vries
(1996: Winnares jury- en
publieksprijs 1996, LCF)
95/96 tm 98/99 Sop
Rooyackers, Kamps & Kamps
(1998 winnaars jury- en
publieksprijs AKF)
97/98 RK&K
98/99 Stoemp
99/00 en 00/01 RK&K 1
00/01 en 01/02 en 02/03
RK&K 2
03/04 en 04/05 RKK III
05/06 en 06/07 RKK 4?
07/08 en 08/09 Rooyackers
vs. Kamps vs. Kamps (5)
Kamps & Kamps
09/10 en 10/11 Kamps &
Kamps 1

Het Toneelschap B&D /
Beumer en Drost
01/02 Baron van Münchhausen
01/02 Duikboot
02/03 en 04/05 en 05/06
Hobbit
02/03 Erik of het klein
insectenboek
03/04 Urbi et Orbi
03/04 Moord en Brand
04/05 Alsjeblaft
06/07 en 08/09 Ingeblikt
06/07 Caravan
07/08 08/09 en 10/11 Dick Bos
07/08 en 08/09 Verf
07/08 en 08/09 Gasten
08/09 Drempelen
09/10 Ganzenbord
09/10 Malienkolder
10/11 De Man met de
Bakkebaarden
10/11 Lang zal die Weezen
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Hummelinck Stuurman en Theater De Regentes presenteren

Godfried
Bomans
van Rob van Dalen
regie Guusje Eijbers
met Reinier Bulder
en Gitta Fleuren

een opgewekt mens

Scènes uit een huwelijk
(Nominatie Gouden Gids
Publieksprijs) naar de film van
Ingmar Bergman
Regie en bewerking: Lodewijk
de Boer
Vertaling: Cora Polet
Spelers: Will van Kralingen en
Edwin de Vries
98/99

Hummelinck Stuurman
Theaterproducties
84/85 Dialoog in de
onderwereld (tussen
Machiavelli en Montesquieu)
Boek: Maurice Joly
Vertaling: Hugo Koolschijn
Acteurs: Hugo Koolschijn en
Henk Rigters

Theater de Regentes i.s.m.
HST Producties
02/03 en 03/04 Godfried
Bomans Een opgewekt mens
Kasper van Kooten
04/05 en 05/06 Geestdrift
(Nominatie voor de
‘Neerlands Hoop’ )
06/07 en 07/08 Zangzaad
07/08 Veelvraat
86/87 Going to the Dogs
Script: Wim T. Schippers
Regie: Martin de Lugt, Joop
Goeman en Simon Brugman
Acteurs: Boris Vrolijk, Herta
van Wageningen, Bella de
Vries, Victor Cronjé, Ilja van
Vinkeloord en Helenius Rol

95/96
Aan het eind van de
Aspergetijd (Nominatie
Gouden Gids Publieksprijs)
Tekst: Frank Houtappels
Regie: Mette Bouhuijs
Acteurs: Olga Zuiderhoek,
Nettie Blanken, Annette
Malherbe, Marjena Moll

Pieter Derks
05/06 Jong Belegen
06/07 Dat zal je nog verbazen
07/08, 08/09 en 09/10 Waan
10/11 Het werd ook wel eens
tijd
Raoul Bakker
07/08, 08/09 en 09/10
Put your money where your
mouth is
Roland Smink
08/09 09/10 en 10/11 Bor Knok
Yora Rienstra
09/10 en 10/11 Aan jou heeft
het niet gelegen

Walters Hemel
Tekst: Martine Bijl
Regie: Berend Boudewijn
Spelers: Ingeborg Elzevier,
Huib Broos, Wil van der Meer,
Sander Commandeur en Tim
Kamps

De Dresser
Tekst: Ronald Harwood
Regie en vertaling: Tom Jansen
Acteurs: Hans Dagelet, Porgy
Franssen, Yvonne van den
Hurk, Thekla Reuten, Carla
Mulder Wim van den Heuvel
en Matthijs Wind

91/92 en 92/93
Brutale Winterbekentenissen
Auteur: Paul Haenen Regie:
Pieter Kramer
Acteurs: Ton Lutz, Ingeborg
Elzevier, Ann Hasekamp,
Tessa du Mée en Frank
Houtappels
93/94 en 94/95
Vrouw van de Zanger
Schrijver: Paul Haenen
Regie: Bert Klunder
Spelers: Ingeborg Elzevier,
Brigitte Kaandorp, Egidius
Pluymen en Ernest Piet
95/96

96/97
Ontkoppelde Hitte
Schrijver: Paul Haenen
Regie: Titus Tiel Groenestege
Acteurs: Olga Zuiderhoek,
Han Kerckhoffs, Kasper van
Kooten en Hans Somers
96/97 en 98/99
De Egyptische schaatser
(2e Prijs Hoorspelen
Europese Unie)
Auteur: Ruud van Megen
Regie: Willem van de Sande
Bakhuyzen
Acteur: Sabri Saad el Hamus
97/98 en 98/99

99/00 Herfst in Riga
Auteur: Alexej Arbusos
Vertaling: Marko Fondse
Muziek: Fons Merkies
Regie: Porgy Franssen
Acteurs: Ingeborg Elzevier en
Kees Coolen
99/00 Black Box (naar het
boek van Amos Oz) #
Bewerking en regie: Paul
Binnerts
Acteurs: Gijs Scholten van
Aschat, Nelleke Zitman,
Reinier Bulder, Fred van der
Hilst, Sabri Saad el Hamus en
Waldemar Torenstra.
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99/00 Bocht en Bumpers
Tekst: Paul Haenen
Regie: Titus Tiel Groenestege
Acteurs: Olga Zuiderhoek,
Peter Faber en Joop Schenk

02/03 de Potvis
Auteur: Frank Houtappels
Regie: Ignace Cornelissen
Acteurs: Ingeborg Elzevier, Liz
Snoijnk, Raymonde de Kuyper
en Theo Pont

99/00 Ten Liefde
(ism Theater Bellevue)
Tekst: Ko van den Bosch
Regie: Ola Mafaalani
Acteurs: Bart Klever en
Malou Gorter
00/01 Caïro Café (Een liefde
zonder grenzen)
Naar de film ‘Angst essen
Seele auf’ van Fassbinder
Bewerking: Lodewijk de Boer
en Sabri Saad el Hamus
Regie: Lodewijk de Boer
Acteurs: Ingeborg Elzevier,
Sabri Saad el Hamus, Rosa
Knaup, Anna Rottier, Robin
van der Velde en Barthel van
Lint
00/01 en 01/02 Blind Date
(naar de film van Theo van
Gogh)
Filmscenario: Valerie Boutade
(Kim van Kooten, Theo van
Gogh & Reneé Fokker),
Bewerking: Frank Houtappels
Regie: Porgy Franssen
Acteurs: Liz Snoijnk, Peter
Tuinman, Sieger Sloot, Porgy
Franssen en Frank Houtappels

Hummelinck Stuurman presenteert

01/02 Wie is er bang voor
Virginia Woolf ?
(Louis d’Or: Edwin de Vries,
Columbina: Tjitske Reidinga)
Auteur: Edward Albee
Vertaling: Coot van Doesburgh
Regie: Lodewijk de Boer
Acteurs: Will van Kralingen,
Edwin de Vries, Tjitske Reidinga
en Tjebbo Gerritsma
01/02 Vrouwen van Eer
Tekst: Paul Haenen
Regie: Titus Tiel Groenestege
Acteurs: Linda van Dyck,
Ingeborg Elzevier en Nelly Frijda

DE DOOD EN
HET MEISJE

02/03 De dood en het meisje
(Nominatie NRC
Publieksprijs)
Auteur: Ariel Dorfman
Vertaling: Sjaak Commandeur
Regie: Porgy Franssen
Acteurs: Linda van Dyck, Peter
Tuinman en Victor Löw

Wina
zingt
een a-muzikale
komedie van
Kees van Kooten

met Olga Zuiderhoek,
Kees Hulst, Nadja Hüpscher,
Rifka Lodeizen, Jara Lucieer
en Martin van Dijk

04/05 De Gelukkige Mandarijn
Auteur: Frank Houtappels
Regie: Porgy Franssen
Acteurs: Nina Deuss, Lottie
Hellingman, Ellen Pieters, Alex
Klaasen en Chiara Thissen
a
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Hummelinck Stuurman presenteert

4/05 Max Havelaar
Auteur: Ger Thijs
Regie: Ignace Cornelissen
Acteurs: Thom Hoffman, Marc
Klein Essink, Jara Lucieer, Kees
Hulst, Trudi Klever, Nettie
Blanken, Mark Ram en Tonje
Langeveld.

VAN ARIEL DORFMAN
REGIE PORGY FRANSSEN
MET LINDA VAN DYCK,
VICTOR LÖW EN
PETER TUINMAN

DE CARACAL
OLGA ZUIDERHOEK
TEKST JUDITH HERZBERG | REGIE MICHIEL VAN ERP

‘Remake De Caracal
is visueel juweeltje’
De Gelderlander

IN
VICTOR LÖW

AAR
DEVANRRUEUDDVAENNMEGEN
SSEN
REGIE PORGY FRAN

WWW.HUMMELINCKSTUURMAN.NL
HUMMELINCK STUURMAN THEATERPRODUCTIES • 020 6164004 • WWW.HUMMELINCKSTUURMAN.NL
AFFICHE BRORDUS BUNDER • FOTO PIEK

02/03 en 03/04 Wina Zingt
Auteur: Kees van Kooten
Regie: Kees Hulst
Acteurs: Kees Hulst, Olga
Zuiderhoek, Nadja Hübscher,
Rifka Lodeizen en Jara Lucieer
01/02 Het Verhoor
(Nominatie NRC
Publieksprijs)
Tekst: Ronald Harwood
Vertaling: Ab van Ieperen
Regie: Lodewijk de Boer
Spelers: Bram van der Vlugt,
Theo Pont, Hans Breedvelt,
Toncy van Eersel, Ronald
Armbrust en Nadja Hübscher.
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03/04 Treinen kunnen keren
Auteur: Paul Haenen
Regie: Mette Bouhuijs
Acteurs: Hugo Haenen, Nelly
Frijda, Vincent Croiset en
Tjitske Reidinga

Hummelinck Stuurman presenteert

Ingeborg Elzevier
Raymonde de Kuyper
Liz Snoijink en
Theo Pont in

depotvis
Frank Houtappels

02/03 de Caracal
(ondersteuning door
Hummelinck Stuurman
Theaterbureau)
Tekst: Judith Herzberg
Regie: Michiel van Erp
Acteur: Olga Zuiderhoek

03/04 Met grote blijdschap
(Nominatie Renée Fokker
voor de Theo d’Or)
Auteur: Kim van Kooten
Regie: Porgy Franssen
Acteurs: Dries Smits, Renée
Fokker, Tom Jansen, Oda
Spelbos en Louis van der Waal

04/05 De Redenaar
(Nominatie Louis d’Or voor
Victor Löw)
Auteur: Ruud van Megen
Regie: Porgy Franssen
Acteur: Victor Löw
04/05 Een Vriendendienst
het Nationale Toneel (ism
Hummelinck Stuurman
Theaterbureau)
Auteur: Alan Ayckbourn
Regie: Ivar van Urk
Vertaling: Barbara van Kooten
Acteurs: Pauline Greidanus,
Catherine ten Bruggencate,
Michel van Dousselaere,
Antoinette Jelgersma, Peter
Bolhuis, Martijn Fischer
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HERFST
SONATE

06/07 Oud Vuil
Auteurs: Flip Broekman en
Thomas Verbogt
Acteurs: Nelly Frijda, Abel
Nienhuis, Jules Croiset en
Ingeborg Elsevier
Regie: Anny van Hoof

HUMMELINCK STUURMAN THEATERBUREAU PRESENTEERT

05/06 en 06/07 Herfstsonate
(Winnaar Toneel
Publieksprijs)
Naar Ingmar Bergman
Bewerking: Lodewijk de Boer
en Flip Broekman
Regie: Anny van Hoof
Acteurs: Camilla Siegertsz,
Linda van Dyck, Medi
Broekman en Alexander van
Heteren
05/06 en 06/07 Uit liefde
Auteur: Frank Houtappels
Regie: Kees Hulst
Acteurs: Kees Hulst, Joop
Admiraal, Olga Zuiderhoek,
Dragan Bakema, Trudy de
Jong, Egbert-Jan Weber
05/06 en 06/07 Mephisto
(Genomineerd voor Toneel
Publieksprijs)
Naar roman van Klaus Mann
Bewerking en regie: Paul
Binnerts
Acteurs: Reinier Bulder, Ella
van Drumpt (Chiara Tissen),
Derek de Lint, Jara Lucieer,
Sieger Sloot, Huub Stapel en
Nelleke Zitman

HUMMELINCK STUURMAN PRESENTEERT

EDWARD ALBEE
WIE IS ER BANG VOOR

VIRGINIA
WOOLF?
OLGA ZUIDERHOEK
PORGY FRANSSEN

ELINE TEN CAMP EN RUBEN BRINKMAN

REGIE

GERARDJAN RIJNDERS

06/07 en 07/08 Wie is er
bang voor Virginia Woolf ?
(Winnaar van de Toneel
Publieksprijs en winnaar van
‘De Delftse Kijker’ 06/07)
Regie: Geradjan Rijnders
Acteurs: Olga Zuiderhoek,
Porgy Franssen, Eline ten
Camp en Ruben Brinkman
Auteur: Edward Albee
HUMMELINCK STUURMAN THEATERBUREAU PRESENTEERT

WUIVEND GRAAN
een nieuw tonee

05/06 Sneeuwwit
Naar ‘Zwart als inkt’ van Wim
Hofman
Bewerking: Tjeerd Bisschoff
Componist: Joost Kleppe
Regie: Pieter Kramer
Muzikale leiding: Ray van
Santen
Acteurs: Loes Luca, Paul R.
Kooij, Gabby Bakker, Bart
Oomen, Ad Knippels, Iwan
Dam, Martijn Hillenius
Orkest: Ray van Santen,
Raymond Honing, Laura
Sandee, Sanne van der Horst,
Maria Sanchez Ramirez,
Pieter van Lier

lstuk van

WIM T. SCHIPPERS
“Wat doen wij er toe?”
Ethicus dr Henrik van Woerdekom wroet in kantelende
wereldbeelden naar de wortels van moraliteit
en struikelt over door familie en bekenden
opgeworpen knagende vragen

NELLY FRIJDA | ANKE VAN 'T HOF
RAYMONDE DE KUYPER | OLGA ZUIDERHOEK
RANDY FOKKE | KEES HULST
TITUS MUIZELAAR
REGIE TITUS TIEL GROENESTEGE

“Ach, wij zijn als wuivend graan,
we zijn gekomen om te gaan”
Wilhelmina Kuttje

07/08 en 08/09 Wuivend
Graan (Genomineerd voor
Toneel Publieksprijs)
Auteur: Wim T. Schippers
Regie: Titus Tiel Groenestege
Acteurs: Randy Fokke, Nelly
Frijda, Anke van ‘t Hof, Kees
Hulst, Raymonde de Kuyper,
Titus Muizelaar en Olga
Zuiderhoek

G

Een liefde onder vuur

UNA IORNATA
PARTICOLARE

HUMMELINCK STUURMAN THEATERBUREAU

VAN ETTORE SCOLA | BEWERKING GER THIJS
REGIE PETER DE BAAN

07/08 Una giornata
particulare (Genomineerd
voor Toneel Publieksprijs)
Van Ettore Scola
Bewerking: Ger Thijs
Acteurs: Linda van Dyck, Tom
Jansen en Marijke van der
Velden
Regie: Peter de Baan
Hummelinck Stuurman Theaterbureau presenteert

LOUIS
COUPERUS

Na het
succes van
Max Havelaar
en De stille
kracht nu:

08/09 Hera
Tekst: Flip Broekman
Muziek: Martin van Dijk,
Liedteksten: Jan Boerstoel,
Regie: Bruun Kuijt
Acteurs: Vera Mann, Arjan
Ederveen, Waldemar
Torenstra, Rob van Meeberg,
Jennifer van Brenk, Esther
Kuipers, Francesca Pichel en
Marjet Spook
08/09 De Grote Liefde
Tekst en regie: Ger Thijs,
Acteurs: Kitty Courbois, Renee
Soutendijk en Derek de Lint

Van oude mensen,
de dingen die voorbij gaan

regie en bewerking Ger Thijs
met Marjon Brandsma, Maud Dolsma,
Els Ingeborg Smits, Oda Spelbos, Dic van Duin,
Cas Enklaar, Hein van der Heijden,
Joost Prinsen en Henk van Ulsen
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MEDI BROEKMANEN EN
ALEXANDER VAN HETEREN

06/07 De Stille Kracht
Naar louis Couperus
Regie: Ger Thijs
Acteurs: Tom Jansen, Victor
Reinier, Hajo Bruins, Joris
Maussen, Johanna ter Steege,
Oda Spelbos, Heddy Lester,
Martin Schwab en Esther
Scheldwacht

Tom
JANSEN

NA MAX HAVELAAR
DE STILLE KRACHT EN
VAN OUDE MENSEN...
NU HET VIERDE DEEL
VAN HET KOLONIALE
VIJFLUIK:

HUMMELINCK STUURMAN THEATERBUREAU

LINDA VAN DYCK
CAMILLA SIEGERTSZ

Marc-Marie Huijbregts
Paul Groot Hajo Bruins
Dick van den Toorn in
Hotel Atlantico
Een tragikomedie
van Frank Houtappels
regie Kees Prins

Marijke
van derVELDEN
MET

Hummelinck Stuurman presenteert

Linda
VAN DYCK

020 - 6164004 | WWW.TOPTHEATER.NL | ONTWERP STUDIO BRORDUS BUNDER | FOTO PIEK

INGMAR BERGMAN

DE LEGENDARISCHE FILM VAN
VOOR HET EERST OP DE PLANKEN BEWERKING LODEWIJK DE BOER
EN FLIP BROEKMAN REGIE ANNY VAN HOOF

07/08 Van oude mensen, de
dingen die voorbijgaan
Regie en bewerking: Ger Thijs
Acteurs: Marjon Brandsma,
Maud Dolsma, Els Ingeborg
Smits, Oda Spelbos, Dic van
Duin, Cas Enklaar, Hein van
der Heijden, Joost Prinsen en
Henk van Ulsen
Auteur: Louis Couperus
07/08 Verplichte Figuren
Tekst: Niek Barendsen, Jurrian
van Dongen, muziek Peter van
de Witte, idee Alex Klaasen.
Regie Marcus Azzini
Acteurs: Alex Klaasen, Jelka
van Houten, Ellen Pieters,
Maarten Heijmans, Martine
de Jager en Peter van Rooijen
08/09 Hotel Atlantico
Tekst: Frank Houtappels,
Regie: Kees Prins
Acteurs: Marc-Marie
Huijbregts, Paul Groot, Hajo
Bruins, Dick van den Toorn

08/09 De Batavia
Tekst: Marcel Otten
Regie: Ignace Cornelissen
Acteurs: Marc Klein Essink,
Hein van der Heijden, Ella van
Drumpt, Cas Jansen, Vincent
Croiset, Reinier Bulder, Bill
van Dijk, Roos van Erkel, Yentl
Schieman
09/10 en 10/11 De Caracal
Tekst: Judith Herzberg
Regie en film Michiel van Erp,
Actrice Olga Zuiderhoek
09/10 Heren van de Thee
(genomineerd Toneel
Publieksprijs, winnaar De
Delftse Kijker 09/10)
Regie en bewerking: Ger Thijs
Acteurs: Nienke Römer, Cees
Geel, Hein van der Heijden,
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HUMMELINCK STUURMAN PRESENTEERT NA MAX HAVELAAR, DE STILLE KRACHT,
VAN OUDE MENSEN... EN DE BATAVIA NU HET SLUITSTUK VAN HET KOLONIALE VIJFLUIK:

Hummelinck Stuurman presenteert

CEES GEEL|NIENKE RÖMER|HAJO BRUINS|
HEIN VAN DER HEIJDEN|ODA SPELBOS|
DIC VAN DUIN|SANDRA MATTIE|
YANNICK NOOMEN|LINDE VAN DEN HEUVEL|
MARTIN WILLEM VAN DUIJN|DEWI REIJS|

Heren van
deThee

HELLA S.HAASSE
GER THIJS

Van de
makers van
Heren van de thee

KARAKTER

Joost Prinsen | Waldemar Torenstra |
Marie-Louise Stheins | George van Houts |
Vincent Croiset | Ad Knippels | Jules
Croiset | Jara Lucieer | Randy Fokke |
Naam Volgtses
van Bordewijk
bewerking en regie Ger Thijs

NA MAX HAVELAAR, DE STILLE KRACHT, VAN OUDE MENSEN... EN DE BATAVIA
NU HET SLUITSTUK VAN HET KOLONIALE VIJFLUIK.

Hajo Bruins, Oda Spelbos,
Sandra Mattie, Dic van Duin,
Dewi Reijs, Martin Willem van
Duijn, Linde van den Heuvel
en Yannick Noomen.
Auteur: Hella S. Haasse
HUMMELINCK STUURMAN PRESENTEERT

tekst Marcel Otten
regie Ignace Cornelissen

Linda van Dyck | Victor Löw |
Reinier Bulder | Lieneke Le Roux

Oog om oog
Over liefde
hoop en schuld

09/10 Oog om Oog (winnaar
Toneelpublieksprijs 2010)
Bewerking: Marcel Otten
Regie: Ignace Cornelissen
Acteurs: Linda van Dyck,
Victor Löw, Reinier Bulder,
Lieneke Le Roux Auteur Tim
Robbins

10/11 Karakter (genomineerd
Toneel Publieksprijs)
Regie en bewerking Ger Thijs
acteurs Joost Prinsen,
Waldemar Torenstra, Marie
Louise Stheins, George van
Houts, Vincent Croiset, Ad
Knippels, Jules Croiset, Jara
Lucieer, Martin Willem van
Dujn en Randy Fokke. Auteur
F. Bordewijk
10/11 Ontrouw
(openingsvoorstelling
Delamar Theater 2010)
Bewerking Peter de Baan en
Linda van Dyck Regie Peter de
Baan acteurs Linda van Dijck,
Tom Jansen, Marc Klein
Essink en Iris van der Does
Auteur Ingmar Bergman
HUMMELINCK STUURMAN PRESENTEERT

Hummelinck Stuurman presenteert

PIET PAALTJENS,
DÉ MUZIKALE THRILLER
Gitaristen OLGA FRANSSEN en ESTHER STEENBERGEN
Muziek THEO NIJLAND Regie HAN RÖMER

WWW.TOPTHEATER.NL
O

09/10 Piet Paaltjens
Tekst Otten, Römer, Nijland,
Franssen, Samkalden
Regie Han Römer
Acteurs Porgy Franssen, Theo
Nijland, Maarten Koningsberger, Daniël Samkalden
Muzikanten Olga Franssen en
Esther Steenbergen
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CARINE CRUTZEN
HUUB STAPEL
TEKST EN REGIE GER THIJS

AFFICHE STUDIO BRORDUS BUNDER • FOTO PIEK

PORGY FRANSSEN
THEO NIJLAND
DANIËL SAMKALDEN
MAARTEN KONINGSBERGER

10/11 De Kus (genomineerd
Toneel Publieksprijs)
Tekst en regie: Ger Thijs
Acteurs: Carine Crutzen en
Huub Stapel
10/11 De Meeuw
Bewerking: Gerardjan
Rijnders en Janine Brogt
Regie: Geradjan Rijnders
Acteurs: Cees Geel, Saskia
Temmink, Titus Muizelaar,
Marisa van Eyle, Paul R. Kooij,
Reinier Bulder, Eline ten
Camp, David Lucieer, Hanne
Arendzen en Thijs Prein
Auteur: Anton Tsjechov
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Laatste werkdag 25 februai 2011
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