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    Jaarverslag 2019 

 

 

 

INLEIDING 

In 2019 hebben we opnieuw voorstellingen gemaakt voor ons tweejarige project 

‘De tijd die over is’ waarin we op theatrale wijze de betekenis van tijd 

onderzoeken. 

Daarnaast hebben we korte voorstellingen gespeeld bij verschillende 

gelegenheden en hebben we meegewerkt aan projecten van anderen zoals 

‘Orfeo& Majnun’ van de Operadagen Rotterdam. 

En natuurlijk hebben we eind juni weer een theatrale wandeling georganiseerd in 

Trompneburg Tuinen & Arboretum. 

 

MIJN TIJD IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

In september begonnen de repetities van onze groep in Capelle aan den IJssel 

voor het eerste jaar van het project ‘De tijd die over is’. We repeteerden in het 

Isala Theater. 

Omdat de groep uit alleen vrouwen bestond - eigenzinnige 65-plus vrouwen - 

besloten we er een vrouwenstuk van te maken. Thema’s die aan de orde 

kwamen: het ouder wordende uiterlijk, het zorgen voor anderen en de moeite 

die het kost om eindelijk eens voor jezelf te kiezen. De voorstelling kreeg dan 

ook als titel ‘Mijn tijd’.  

De spelers vertelden eigen verhalen, zochten liedjes en gedichten uit en voerden 

improvisatieopdrachten uit. Van dit materiaal is een script gemaakt.  

De muzikale begeleiding van de liedjes werd verzorgd door pianiste June Chan en 

trompettist Bert van Bommel (van Het Groot Niet te Vermijden). 

Bijzondere scènes in ‘Mijn Tijd’ waren die waarin de spelers hun dromen mochten 

realiseren. Ondanks haar reuma danste een van hen een stukje uit ‘Het 

Zwanemeer’, een ander deed een zelfgeschreven stukje stand up comedy en 

weer een ander zong een lied uit ‘West Side Story’. Een groot succes was de rap 

die één van de speelsters had gemaakt en op het podium uitvoerde. Ook het 

jongere publiek vond het geweldig: een rappende oma! 
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Na de voorstellingen praatten we met het publiek na over wat de voorstelling 

hen te zeggen had. Reacties: ‘Het was heel herkenbaar’,  ‘Als je iets wilt moet je 

het nu doen!’, ‘Je bent nooit te oud om je dromen te realiseren’, ‘Ik zat met 

kippenvel te kijken, de voorstelling deed echt iets met mij’.  

 

 

 

‘Mijn Tijd’ is twee keer gespeeld op 14 maart 2019 in de kleine zaal van het Isala 

Theater. Bijna 400 bezoekers hebben de voorstelling gezien. Een delegatie van 

de Vrouwen van Nu afdeling Zuid-Holland was zo enthousiast dat ze de 

voorstelling hebben geboekt voor een ledendag in Puttershoek op 4 april. Na de 

voorstelling kwamen na afloop veel vrouwen (allen 65-plus) naar ons toe om te 

vertellen hoe zij voor zichzelf hadden weten te kiezen en hoe ze probeerden zich 

niets van anderen aan te trekken. 

 

 

PAK DE TIJD IN ROTTERDAM-NOORD 

De repetities van de groep in Rotterdam-Noord waren begonnen in november 

2018. In de het tweede jaar van ‘De tijd die over is’ stonden toekomstdromen 

centraal. De voorstelling, waaraan elf spelers meededen, kreeg de titel ‘Pak de 

tijd’.  
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Net als in het eerste jaar repeteerden we in Huis van de Wijk De Propeller in de 

Provenierswijk in Rotterdam-Noord. De afspraak was dat we er gratis mochten 

repeteren in ruil voor een voorstelling voor wijkbewoners.  

 

Nieuw aan de voorstelling was dat beweging een grote rol speelde. De keuze 

hiervoor had twee redenen:  

1. We waren benieuwd wat de zeggingskracht van ‘beelden’ is;  

2. Samen leren bewegen leidt ertoe dat het groepsgevoel sterker wordt. Spelers 

leren om op elkaar te letten en zich bewust te zijn van haar of zijn de plaats in 

de ruimte. Op deze manier is gewerkt aan samenspel. 

Een voorbeeld van beweging: in de eerste scène klinkt ‘When I was seventeen’  

van Frank Sinatra en laten de spelers met subtiele gebaren hun gevoelens zien 

omtrent het ouder worden. 

 

 

 

Tijdens de repetities is met de spelers veel gepraat over dromen, verlangens en 

angsten. Deze zijn verwerkt in de voorstelling. Een mooie scène is bijvoorbeeld 

die waarin een Marokkaanse speler en een Surinaamse speler vertellen over 

heimwee naar hun geboorteland en over hun worsteling met hun verlangen daar 

te zijn terwijl ze ook gebonden zijn aan hier. 
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Na de voorstellingen kon het publiek hun dromen op een blaadje zetten dat 

vervolgens werd opgehangen aan een waslijn in de foyer van Theater ’t 

Kapelletje. Enkele voorbeelden: 

- Bij de tijd blijven in harmonie met de medemens. 

- Ik wens dat ik nooit afhankelijk word van iemand anders. 

- Ik wil nog wel eens paardrijden. 

- Ik heb geen verlangens meer. Ben heel erg tevreden met mijn leven. 

- Heel veel reizen. 

- Leuke dingen doen zolang mijn gezondheid het toelaat. 

- Ik wil bij het huwelijk van mijn kleindochter zijn. 

- Een wereldreis maken. 

- Mijn achterkleinkinderen nog jaren mee te maken. 

- Zingen en muziek maken tot ik erbij neerval. 

- Een boek schrijven. 

- Gitaarles nemen, kanovaren. 

Eén van de spelers nam tijdens de repetitieperiode het besluit zijn droom te 

volgen en een grote reis te maken. Ten afscheid maakte hij mooie portretten van 

zijn medespelers. De kunstwerken zijn geëxposeerd in de foyer van Theater ’t 

Kapelletje. 

Omdat ‘Pak de tijd’ een ongewone vorm had (veel beweging) waren de reacties 

van het publiek heel divers. Van ‘Ik begrijp er niets van’ tot ‘Dit is de mooiste 

voorstelling die ik van jullie heb gezien’.  

 

‘Pak de tijd’ is op 15 en 16 juni uitgevoerd in Theater ’t Kapelletje in Rotterdam-

Noord. De wijkbewoners waren welkom op de try out in het theater van Huis van 

de Wijk De Banier, ook in Rotterdam-Noord.  

 

 

VERGEET DE TIJD IN ROTTERDAM-PRINS ALEXANDER 

De groep in Rotterdam-Prins Alexander begon met repeteren in april. De 

afgelopen jaren hebben we in Prins Alexander gerepeteerd in het Continental Art 

Centre, maar omdat deze locatie een nieuwe beheerder kreeg hebben we ervoor 

gekozen voortaan te repeteren in De Romeynshof.  

De voorstelling kreeg de titel ‘Vergeet de tijd’. Er deden twaalf spelers mee, een 

danser en drie muzikanten. 
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Met de spelers zijn we lang op zoek geweest naar de juiste invalshoek. Drie van 

de spelers van de groep zijn 80-plus en de groep bestaat uit eigenzinnige 

ouderen met een uitgesproken mening. De spelers wilden het helemaal niet over 

dromen of verlangens hebben, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ze wilden 

het hebben over levenskunst/levenskracht. Ze wilden laten zien hoe je dat doet: 

goed ouder worden. De ondersteuning van de gekozen liedjes (onder andere een 

eigen bewerking van ‘Zeur niet’) werd verzorgd door een heuse band met gitaar, 

bas en drums/percussie. Ook werd door een danser (70-plus) en speler stevig 

gerock-‘n-rolled op ‘Rock Around the Clock’.  

 

Met onze voorstellingen willen we het bestaande beeld van ouderen bijstellen. 

We willen laten zien dat ouderen vitaal zijn, mooie dingen kunnen maken, humor 

hebben, dromen hebben, levenswijsheid bezitten en nog lang niet zijn 

uitgerangeerd. Omdat we het belangrijk vinden dat toekomstige zorgverleners en 

welzijnswerkers dit weten, hebben we contact opgenomen met de opleiding 

Dienstverlening Zorg en Welzijn van het Albeda College. Een docente heeft de 

voorstelling bezocht met haar klas van tien leerlingen. De leerlingen waren 

enthousiast en ook wij vonden het een waardevolle ontmoeting. In het nieuwe 

jaar zal dit contact verder worden uitgebouwd. 
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Omdat het voor ons belangrijk is te toetsen of dat wat we willen zeggen met 

onze voorstellingen ook goed overkomt, hebben we bij ‘Vergeet de tijd’ een 

publieksonderzoek gehouden. Acht spelers van de twee andere groepen hebben, 

begeleid door onze voorzitter, gesprekken gevoerd met ongeveer 75 bezoekers. 

Men vond de voorstelling herkenbaar, soms confronterend (de scène over 

incontinentiematerialen voor mannen), ontroerend en eerlijk. 

Enkele citaten: 

‘De oprechtheid en kwetsbaarheid van de spelers sprak me erg aan.’ 

‘Het was heel herkenbaar, over zaken waarmee we al te maken hebben of nog 

mee te maken krijgen. Zaken waarover vaak niet gepraat wordt.’ 

‘De boodschap was dat je positief in het leven moet staan en zelf moet zorgen 

dat je leuke dingen blijft doen. Dat je zelf dingen moet ondernemen.’ 

‘Mooi dat de spelers vertellen over hun eigen ervaringen, dan is het 

geloofwaardig.’ 

‘Dit moeten jullie blijven doen: zware onderwerpen licht brengen.’ 

 

 

EXPEDITIE TUIN 

De theatrale wandeling in Trompenburg Tuinen & Arboretum stond dit jaar in het 

teken van ontdekkingsreizigers en botanisten. Op 30 juni ging het publiek in 

groepen van ongeveer 25 mee met de wonderdokter die op op last van de 

koningin op zoek moest naar het kruid voor het eeuwige leven. De wonderdokter 

trok de hele wereld over en ontmoette globetrotters, ontdekkingsreizigers, 

boeven en in Japan zelfs de befaamde natuuronderzoeker Von Siebold.  

Aan het eind van de tocht weet de wonderdokter de koningin te overtuigen dat 

het niet gaat om het eeuwige leven maar dat het belangrijk is te leven in het hier 

en nu. Tot slot werd het publiek bij het theehuis ontvangen door de wambloedige 

bossanova van Bossame. 
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EN VERDER 

- Speelden we ‘Praten met Patricia’ op 17 maart op het ATFR, op 20 maart in De 

Waerschut, op 24 maart bij Tante Nino en op 17 mei op het After ATFR in 

Theater ’t Kapelletje. 

- Gaven we op 25 maart een workshop gegeven ouderen in de 

ontmoetingsruimte van ZuidRijk. 

- Deden we op 12 mei met twee monologen mee aan het Groot Letterfestival in 

het Jan van der Ploeghuis. 

- Deden we op 18 mei mee aan Orfeo&Majnun van Operadagen Rotterdam, met 

monologen over rouw die we speelden in de foyer van Theater Rotterdam.  

- Speelden we de Wederopbouw Revue op 10 april in Hoek van Holland, op 14 

april in het Jan van der Ploeghuis en op 14 december in De Aarhof. 

- Speelden enkele van onze spelers korte voorstellingen op het Het Ook Van Jou 

Festival op het Koningsveldeplein. 

- Lazen twee van onze spelers in oktober voor aan groepen ouderen in het kader 

van de voorleeslunch voor ouderen van Bibliotheek Rotterdam 

- Konden de ouderen van Het Krachthuis van SOL op 9 oktober en op 20 

november genieten van korte voorstellingen van onze spelers. 
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- Speelden we op 9 november, de Dag van de Mantelzorg, een korte voorstelling 

over mantwelzorg in Huis van de Wijk Grote Hagen. 

 

COMMUNICATIE 

We hebben onze voorstellingen en andere activiteiten onder de aandacht 

gebracht via: 

- onze website: www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl 

- onze facebookpagina: www.facebook.com/TheaterwerkplaatsOuweRotten 

- onze twitteraccount: @OuweRotten 

- onze nieuwsbrief die zes keer is verstuurd 

- persberichten 

- flyers 

 

SAMENWERKING 

Bibliotheek Rotterdam 

Huis van de Wijk De Propeller, Rotterdam 

Isala Theater, Capelle aan den IJssel 

Operadagen Rotterdam 

PIT010, Rotterdam 

SOL (Samen Ondernemend Leren), Rotterdam 

Studio De Bakkerij, Rotterdam 

Trompenburg Tuinen & Arboretum, Rotterdam 

 

BESTUURSLEDEN 

Hans Stenfert Kroese - voorzitter 

Ina Chabot - secretaris 

Huub ’t Hoen - penningmeester 

 

FINANCIËN 

Onze projecten zijn in 2019 financieel ondersteund door: 

Erasmus Stichting, gebiedscommissie Prins Alexander, gemeente Capelle aan den 

IJssel, gemeente Rotterdam, Fonds Sluyterman Van Loo, RCOAK, Solidarodam, 

Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Leeuwen van Lignac Stichting en het 

VSBfonds. 

 


