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Duitsland, Italië, Joegoslavië, Engeland
en Frankriik.
Verder werd er gewerkt voor film,
televisie en op video.
Engelsmanplaat
Op maandag 15 augustus vertrekt de
gecharterde boot Alfa om 6 uur
s morgens uit Lauwersoog. De l0
akteurs en 8 mensen voor de opnamen,
regie. produktie en de wadgids Wouter
Bijl ontbijten aan boord. Het is 3 kwarNief hef Russischeplattelandanno 1897 uoffnt de achtergronduande tier varen naar Engelsmanplaat.Tussen
'Meeuw'
het rif en de plaat worden mensen en
komedie
t)an Tsjechow,maar het waddengebiedrond
materiaal met een klein bootje afgezet.
Engelsmanplaat.Het Werkteaterspeeldedit uoorlaarhet sfuk
In 4 zelÍgemaakte karretjes, bestaande
meerdere malen met ueelsuksesin Amsterdam.De personages
uit een houten bak die gemonteerdis op
dragen Nederlandse namen: zo heten InnaNikolajewna Arkadinaen een frame metZ fietswielen,wordt de
haar broer P jofrNiko lajewitsjSorinin dezeuituoenngJenny en Willem apparatuur. kleren en leeftocht
Fortuin en worden gespeelddoor Shireen Strookeren Joop Admiraal. vervoerd. Een deelvan de apparafuur
wordt gehaald uit het huisje van de
Vanaf het begin bestondde idee bijMarla Kok en RenseRoyaardsom vogelwachters van Staatsbosbeheer.De
een uideot'ilmuan de Meeuw te maken díe gesitueerdwasin het
vogelwachterszijn inmiddels
waddengebied op een klein onbewoond eiland.Hieruoor heeftRense vertrokken. Het broedseizoenheeft
weinig resultatenopgeleverd.slechts
de Waddenuereniging benaderd en ueruolgensàjn de lokaties
drie scholeksterszijn groot geworden en
M e mm ert, R ottum eroo g, Engelsmanplaat,J ordsanden Langli
de sterns hebben geen kans gezien
bezocht en teuensSchiermonnikoog'soostpunt,Mand, en RAnO.
jongen groot te brengen. De lage
DeWRO zal deze winter de film, die opgedragenis aan de
duintjes met enige begroeiingvan
verleden jaar zijn geheel verdwenen.
WaddenuereniEng, uitzenden.
Wouter Bijl gidst de groep naar een uitet Werkteater is een
burgerpubliek'.
loper van het Smerig Gat, een geuldie
koóperati eve v eÍ enigingopgericht Het Werkteater voerde zijn voorstellinzo'n4 km ten zuiden van Engelsmanplaat ligt. Deze geulis een goede lokatie
in1970 en telde toenT2leden die gen op op straat. op podia, in een tent,
merendeels van de toneelschool
op scholen, in ziekenhuizenen fabrieken voor een aantalscenesuit het draaiboek
kwamen en enkele jaren achter de rug
en in het eigen gebouw aan het Kattegat dat Marja Kok heeft bewerkt voor deze
produktie die als werktitel'Waddenhadden bij een repertoiregezelschap.Ze te Amsterdam.
meeuw' heeft gekregen.
was opgericht omdat de leden zich niet De stukken hadden betrekkingop
konden verenigen met het toneelbeleid maatschappij -relevante zaken als
Om half tien is het laagwateren we
'60.
hebben de tijd tot ongeveer 11 uur om
in de jaren
De reguliererepertoire demokratisering, politiek en de derde
gezelschappenwaren niet bepaald de
hier te filmen. De scenesworden doorwereld-problematiek en behandelden
gesproken met de spelersen er wordt
plaats waar de vemieuwingen zich
situatiesin o.a. psychiahische
eindeloos gerepeteerd. Eén van de
voltrokken. Het Nederlandstoneelwerd inrichtingen, bejaardencentraen
scenes is een poging tot zelfmoord door
toen beheerst door een grote produktie- gevangenissen. Dit resulteerdein een
middel van verdrinking van Vincent,een
lange reeks van voorstellingenmet als
dwang.'Het waren toneelt'abneken'
.
'die
'Je
meestal bekende stukken
moet ermeeleven, jonge toneelschrijveren het zoekennaar
volgens Rense Royaards,
hem door Simon, een onderwijzer.Dat
uale, ongei'nspireerdeuoorstellingen
Als de dood, Toestanden, Etiketten
at'leuerden.Het repertoire, geput uit het plakken, Hallo medemens en Feestvoor kan niet gerepeteerd worden omdat de
kleding maar êênkeer nat mag worden.
reseruoir uan intematíonaal erkende
Nico'.
Een harde wind maakt het er voor deze
meesterwerken, ueruulde uooral een
Naast vele optredens in Nederland
werden er ook voorstellingen gegevenin 2 akteurs niet aangenamerop alsde take
m useumfunlctieuoor ontwíkkeld
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is genomen.Na 11 uur, alsde geulis
volgesboomd, komt de vloed snelde
wadplaten op zettenen moetende
kanetjes steedsverder het hoger
gelegenwad opgetokken worden in de
richting van Engelsmanplaat.Ook
tijdens de terugtochtnaar de.plaat
worden regelmatigopnamengemaakt
Rond 3 uur bereikenwe het huisjevan
Staatsbosbeheerwaar 2 wadlopers
overvloeden.Omau@á
boord van het schipvan de praatgrage
schipper('lk zit graagte filosofuren,want
mensenzijn mijn hobby') I'larm Duit uit
DelÍájl.
Generatieprobleïnen
In gesprekmet RenseRoyaardsvertelt
hij over het hoe en waarom van de
video-opnamevan Tsjechowskomedie.
De meeuw is een ergentijdseopvoering
en is geplaabt in een Nederlandse
sifuatie, omdat we herkenbaarwilden
maken dat het over kunst gaat en over
twee generatieskunstenaars.Een oude
generatiedie duidelijk in hetzadelaten
eenveeljongere generatiedie niet aan
de bak komt en zich gefmsteerd voelt
Eigenlijk eenbeetle orze situatie.Wij
hebben eenzekerereputatieen staan
misschienookwel eenjongeregeneratie
in de weg. Maar het heeftook betekking
op oÍrzebeginsituatie,13 jaar geleden,
toen we ons tegen alle vormen en
etiquettesinde toneelwereldhebbenafgezet Wij maaktentoen deeluitvan een
bepaaldebewegingdie je overaltegen
kwam in de kunsf de politieken het hele
wereldgebeuren
Waaromhebben jullíehet waddengebied uitgekozenalsachtergronduoor
de meeuw?
In het stuk speeltde natuur en de uitgestrektheideen erg grote rol. Marja
heeft het stuk in haar draaiboek
aangepastaan dat idee. Eerstwildenwe
dat op Memmert opvoeren.Dat eiland
met het voogdhuisis dan het landgoed
uit het oorspronkelijkestuk. Toen
Memmert niet doorgingomdat we daar
geentoestemmingvoor kregen,heeftde
tocht naarJordsanddie-wemet jou
gereaakthebben ons op het idee
gebrachtom het toneelstuk,dat de
jonge schrijverVincent in het stukwil
opvoeren, te laten plaatsvindenop het
eiland. En al de mensendie hij dat wil
laten zien laat hij met eb naar het eiland
lopen. Maar als het stuk opgevoerdis,
moet het gezelschapterug omdat de
vloed opkoml Op de terugwegmoeten
ze steedssnellerlopen, omdat ze een
geul over moeten. Die geul gebruiken
we ook voor een zelfrnoordpogingvan
de jonge schrijver.

aandachtvan de anderenafglijdtnaar
iets andersdan haar aanwezigheid.
Tijdensde opvoeringbeginlzetelachen
en maakt opmerkingen.Haar zoon hekt
zich dat ontzettendaan enzegltegen
Nina datzeet meemoetstoppenen rent
weg. Het meisjeblijft staan eneÍ wordt
voor haar geapplaudiseerd.Jenny
Fortuin zegltegenhaar dat zetalent
heeft enzewordt vervolgensvoorgesteldaan Daan Holland. Er ontwikkelt
zich dan een relatietussenDaanen Nina
diezeer verwarrendis voor de moeder
en de zoon. De laatste,eensoortangry
young man, doet een zelfmoordpoging.
Tweejaar later wordt Jenny teruggeroepen naar het landgoed,omdat
haar broer, die daar woont, erg ziekis.
Dan volgt de ontknoping van het stuk.
Het blijkt dat Nina een verhoudingis
aangegaanmet Daan Holland, maardie
is stukgelopen,evenalshaar carrièreals
toneelspeelster.Vincent is nog steeds
verliefd op haar en schrijftmet enig
suksesnog steedstoneelstukken.
Wanneer iedereenophet landgoedaanweàgis, dwaalt Nina rond het huis en
wordt gekonfronteerdmet Vincent,die
een moment denkt datzevoor hem
Ik ben een meeuw
komt. Ze zegfvoortdurend:'lk ben een
Kun je een korte beschrijuinggeuenuan meeuw'. Vincentàet datzevolkomenin
de meeuw?
de war is en een beetleaan lagerwal
Een beroemde aktice, Jenny Fortuin,
geraakt,hetgeenhijzich erg aanbekt.
gespeelddoor ShireenShooker, komt
Dan merkt hij echterdatzenietvoor
uit de grote stad op haar landgoed,
hem is gekomen,maarvoor Daan.Hij
samenmet een bekendeschrijver,Daan verscheurtvervolgensalzijn werkenen
Holland (l&ijn ter Braak). Haar zoon
pleegtzelfmoord.De meeuwin het stuk
Vincent (RenéGroothof) is een toneel- is een symbooldat herhaaldelijkterugschrijverdie op die avondzijn toneelstuk komt. Vlak voor Vincentzelfmoord
wil opvoeren voor alle mensendie op
pleegt,ziethij Daanen Nina weglopen
het landgoed aanweàgz\jn.Dat zijn de
en gooit hij een dode meeuwvoor de
rentmeester(CasEnklaar),een arts
voeten van Nina.
I
(Herman Vinck), een ondenarjzer(Evert
van der Meulen) en de broer van de
De film wordt dezewinter door de
beroemde akbice (Joop Admiraal).De
VPRO uitgezonden.Spelers:ShireenSbooker,
hoofdrol in dit stuk wordt gespeelddoor René Groothof, Joop Admiraal,OlgaZuiderhoek,
Nina (Olga Zuiderhoek).Het stukzelfis Cas Enklaar,Ida Mager,DariaMohr, Krijn ter
Braak, Herman Vinck, Evertvan der Meulen,regie
heel absbakt en zetachaf tegende
Marja Kok, produktie RenseRoyaards,kamera
konventioneletoneelnormen.De
Onno van der Wal, Ron Termaat,geluidCharles
beroemde akfriceis niet gewenddat de Kersten.

Is het organisatorischniet erg moeilijk
om een dergelíjkstuk ín het waddengebiedte filmen?
Ja,je bent afhankelijkvan het getij,het
weer, de wind vooral en de tijd. Je moet
een boot organiseren,het vervoervan
het materiaal,de wadgidsmoet mee.
Waarom spelen jullieTsjechow en niet
een z,elfgeproduceerd eigenfids stuk?
Dat vloeit voort uit hoe we dit jaar eigenlijk gewerkthebben.We hebbennaL2
jaar kollektievearbeid een interimjaar
ingesteldwaarbij iedereenzichop zijn
eigen verlangensen wensenkon
oriënteren. De meeuw is een idee van
Cas Enklaar,die het stuk ook in de opvoering in Amsterdamheeft
geregisseerd.Het werd gespeelddoor
een aantal mensenvan het WerkÍeater
en eenaantalgasten.
Hethele Werkteaterdoetnu meeindae
uercieop Engelsmanplaat?
Nu wel, hoewel Krijn ter Braak nog als
gastmee doel Marja Kok wilde haar
eigen rol niet spelen,omdat ze niet wil
spelenen regisserentegelijken Shireen
Sbooker kwam terug uit de VS en wilde
die rol wel ovememen.
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