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Ik praat over de tijd dat Arthur, Doris en 
ik met soortgelijke groepen aan het werk 
waren. Doorstroming was een groot pro-
bleem. Daardoor kreeg nieuwe aanwas 
steeds minder een kans.
In die tijd was er in ’t Klooster een 
cursus:”In de boezem van het theater-
vak”. Bekende acteurs gaven les aan een 
groep zeer gemotiveerde amateurspe-
lers zoals bijvoorbeeld Joke K. of Wietse 
“Noorse truien breien”H.
Een van de docenten was Shireen 
Strooker. Bram Vermeulen was met haar 
meegekomen. Ik had”bardienst” en ont-
fermde me over Bram Vermeulen. Hij was 
een aangenaam gezelschap. Met hem 
besprak ik op een gegeven moment het 
luxe probleem van de geringe doorstro-
ming in de theaterproductiecursussen en 
de concurrent in Ermelo, dat wel wat weg 
had van gezonde rivaliteit.
Bram vertelde me dat hij betrokken was 
bij een muziekwerkplaats waar amateurs 
olv beroepsmusici in steeds wisselende 
samenstellingen optredens verzorgden.
De beroepsmensen legden hun plannen 
voor waarna de amateurs konden inte-
kenen. De beroepsmusici werden geacht 
na een paar jaar plaats te maken voor 
nieuwe om de swing er in te houden.
Door het enthousiaste verhaal van Bram 
bekeken we hoe dit werkplaatsmodel 
voor toneel gerealiseerd kon worden. 
Het opleiden in het theatervak moest 

gescheiden worden van de producties 
volgens hem. Stel een groep van gelijk-
gestemde regisseurs samen die wel een 
verschillende stijl van regisseren, zodat 
de amateurspelers een keuze hebben. 
Zorg er voor dat die regisseurs niet te 
lang blijven hangen, anders wordt het 
teveel een amateur groep rond een 
regisseur.
Na haar les kwam Shireen er bij en zei: 
“Joh, maak een soort Werktheater, zodat 
ook productiemedewerkers er bij kun-
nen.” En toen werd het pas echt gezellig.
Een week later belde ik “concurrent “ 
Arthur van Vliet. Met hem besprak ik de 
mogelijkheden van een theaterwerk-
plaats in Harderwijk. Hij zag het meteen 
zitten. Wij vroegen Doris om bij de voor-
bereiding te komen. En heel snel daarna 
kwamen Bob Ritsema (cultuurambte-
naar) en Gert van der Nol de gelederen 
versterken. De dynamiek zat er goed 
in, want het volgende seizoen moest 
het starten. Dus de PR machine moest 
op gang komen en Jos Kunne wilde dit 
wel doen. De rest van het verhaal ken je 
wel……Het beginnende enthousiasme 
van heel veel spelers was hartverwar-
mend. Dit liet zien dat de Theaterwerk-
plaats een een behoefte ging voorzien.
Zo is het gekomen, dankzij de boezems 
van Bram en Shireen.

Jacques Janssen

In de boezem met Shireen en Bram



Richard III

Richard de Derde was een van de eerste producties van de Theater-
werkplaats in 1994. De opkomst van het rechts extremisme, ook in 
Rusland met de rechtse nationalist Zjirinovski. Hun opvattingen en 
angsten leken verdraaid veel op die van Richard. Jacques Janssen 
wilde dit voel- en zichtbaar maken.
De opening was confronterend. Richard, gespeeld door Jan Bijleveld, 
lag in een open lijkkist op het podium van de Kapel. Je moest er langs 
als publiek.  Als iedereen zat kwamen de personages om de kist en 
zongen “Ik hou van jou”, een hitje van toen. Jan zelf had de minste 
moeite met het zich keer op keer in die kist te leggen. Met de rol zelf 
had hij meer moeite maar wat zette hij die groots neer. In 2010 over-
leed Jan, nog maar 67 jaar oud. 

Joke Kerkum
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Hidde Kuiper, Anita Keuper.
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1995 Een verre pijn

Voor het eerst in 10 jaar een andere regisseur en andere spelers. Het 
was wennen. Deze regisseur hield alles strak in de hand en gaf ondub-
belzinnige spelaanwijzingen. Op een avond dat hij te laat kwam, waren 
we uit pure balorigheid begonnen met precies het tegenovergestelde 
van zijn aanwijzingen te spelen. 
Hoe vaak in al die toneelspeeljaren verlangde ik niet naar dat moment 
waar iedereen het maar over had: “heerlijk he? Op toneel mag je al-
les!” Ook nu was het weer raak – mijn personage was vals en verlei-
delijk. Dat eerste was niet zo moeilijk maar dat tweede. In een strakke 
body met een leren “brokje”, netkousen en goudkleurige naaldhakken 
waar ik bijna niet op vooruit kon, voelde ik me doodongelukkig. Maar 
het ergste was toch wel  de spuugscene. Daarin moest ik mijn zwager, 
gespeeld door Henk Mulder, in zijn gezicht spugen. Het lukte maar 
niet. Ik kende Henk, we kwamen bij elkaar over de vloer en iemand 
moedwillig spugen ..  Het bleef niet lukken, ondanks Henks warme 
aanmoedigingen. Iedere keer stond ik op het moment suprême droog. 
In toneellicht was dat geen gezicht: zo’n enkel spettertje dat landde 
op Henks neus. Tot het die ene keer warempel wel ging, tot stomme 
verbazing van vooral Henk.

Joke Kerkum
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Het Zeer en Been Vertoon

Het Zeer en Been Vertoon (1996) naar goed voorbeeld van de vele 
talkshows van toen. Voor het eerst speelden we tussen en met het 
publiek. Hilarisch en compleet met filmpjes waar Bert van Leeuwen en 
Caroline Tensen jaloers op konden zijn. Met Anita Keuper die moei-
teloos leek te schakelen tussen haar twee of drie personages. Anke 
van den Akker en Janny Huttinga als het duo Prozacsio, die maar niet 
dezelfde toonhoogte konden vinden. Bij “Brandend Zand” kwamen ze 
op alsof zij werkelijk hun voeten brandden en de tekst “Ik ben geluk-
kig zonder jou” leek achteraf voor hen geschreven. Hun succes ging 
verder dan de uitvoeringen, ze traden zelfs op in het Campfestival. 
Op mijn werk vertelde ik enthousiast over de repetities en het plezier 
dat we hadden. Ik speelde de talkshowgastvrouw Veraline te Buitenga. 
Mijn collega’s en hoogste baas besloten om te reserveren en toen 
kreeg ik ‘t heel warm. Marjolein Scholvinck speelde met verve een 
astrologe die het publiek vroeg te gaan staan wanneer hun sterren-
beeld aan de beurt was. Ik moest de staanden onderwijl vooral blij en/
of bemoedigend aankijken. Voor allen viel de voorspelling best mee, 
behalve die van de Waterman. Die zou die maand geen zaadlozing 
krijgen. Mijn hoogste baas was een Waterman en ging onbekommerd 
staan. Hij was stoerder dan ik. Hij bleef staan, ik keerde me om voor 
een slokje water.

Joke Kerkum
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The trip down memory  lane
Met de vraag of ik iets wil schrijven over de beginjaren van de Theater 
Werkplaats begint voor mij The trip down memory lane…en wat voor een 
trip. Na 25 jaar probeer ik weer de beelden op te roepen van een mooie 
periode en is het lastig om een favoriete voorstelling te noemen waarin ik 
heb mogen acteren t.w. “Spreken in Tongen”, “ Een verre pijn”, “Myrad, een 
jongen uit Bosnië”, “Illustre Gasten”, “Picknick op het slagveld”, “Vera in 
touw”, “Kwaad bloed”, “Zalig Kerstfeest”.  Ze waren allemaal even prachtig.  
Maar als ik er dan toch één moet noemen dan is dat de productie “Spreken 
in tongen”.  Dit was voor die tijd een hele aparte voorstelling en is de enige 
voorstelling  geweest waarvoor ik maar één woordje hoefde te leren nl. 
“Beertje”.  Maar ook ons optreden in België was er één om nooit te vergeten 
en dan niet de herinnering aan deze  voorstelling maar aan de jeugdherberg 
waar we met z’n allen moesten overnachten. Een jeugdherberg 
waar we vóór 24.00 uur binnen moesten zijn anders ging de deur 
op slot. Een jeugdherberg waar het om 00.30 uur volledig stil 
moest zijn op de kamer. De zogenoemde vader van deze 
jeugdherberg heeft menigmaal op de deur moeten kloppen 
om dit zooitje ongeregeld stil te krijgen wat hem pas vroeg in 
de ochtend lukte. Toen we de volgende dag weer vertrokken zag 
ik bij hem een lichte fonkeling van opluchting in zijn ogen.  Vreemd want 
we hadden die nacht speciaal voor hem “Spreken in dubbele tongen” 
opgevoerd…
Nu zoveel jaren later ben ik nog steeds volop bezig met toneel en theater 
zowel als speler, regisseur en tekstschrijver. Ik gebruik hierbij nog steeds de 
ervaring die ik heb mogen opdoen van mijn periode bij de Theaterwerkplaats 
Harderwijk.  Twee mensen zijn hiervoor erg belangrijk geweest: Arthur van 
Vliet en Gert v.d. Nol en ik hoop ooit nog eens met hen, onder het genot van 
een kopje koffie met appeltaart, te praten over die geweldige tijd, vol lief en 
leed, bij de Theaterwerkplaats Harderwijk.
Ik zal het in ieder geval nooit vergeten…..

Henk Mulder, Gorredijk   

Regatta 2000
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Elsschot2001

En dan sta je dan. Buiten In je smoking. Voor je een leeg kloosterplein 
op een milde nazomerse avond. Je kijkt achter je. De karakteristieke 
hoofddeur van de Catharinakapel. En je denkt alleen : DIT IS NIET GOED 
!!!!

De productie van Het Feest ( Festen ) was een van de bijzonderste die we 
in al die jaren gedaan hebben. En logistiek best ingewikkeld met 75 
kijkende en vooral etende gasten. Ik speelde de rol van Christiaan die 
het feestje nog eens even ging opschudden. Die logistiek baarde me wel 
zorgen. Waar moest ik zijn; dan weer binnen, dan weer boven, dan weer 
buiten. Mijn zender staat toch per ongeluk niet aan ? Een groot gedeelte 
van de avond liep ik getergd rond met een zogenaamd glas whisky in de 
hand en terwijl iedereen aan het eten was, at ik boven in de theaterzaal 
elke avond een Caesar salad van de Albert Heijn.

De tekst zat als gegoten maar waar moest ik op welk moment al weer zijn. 
De grootste angst van elke speler is een blackout of dat je het even 
niet meer weet.

Nu stond ik daar; buiten op het kloosterplein op een nazomerse milde 
avond en ik kon alleen maar denken : DIT IS NIET GOED. Maar wat dan wel. 
Bernice komt de deur uit. Gelukkig. Je moet binnen komen. Ja fijn en dan 
? Geen idee. Ik loop de Kapel binnen en zie 75 mensen naar me kijken. 
Doodse stilte. Had ik me maar niet zo opvallend geprofileerd eerder op 
de avond. Alle aandacht op..... Nee nog geen speech en ik word ook nog 
niet in elkaar geslagen.

Maar zoals altijd komt er aan elk ellendig moment een einde. Pien ( 
Gerda ) staat voor me en ik weet ineens weer wat ik moet doen. En ik 
weet mijn tekst:
“Pien “

Vincent van Miert
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De Theaterwerkplaats was in 1993 net opgericht 
en zocht naar nieuwe spelers. Ik was op zoek naar 
een nieuwe invulling van mijn vrije tijd en de inzet 
van de TWP was hoog: kwaliteit en grote stukken 
in een eigen bewerking. Dat sprak me aan dus ik 
meldde me bij Doris Goosen aan, die ik via andere 
kanalen wel eens had gesproken.
Wat me meteen opviel was dat er aan kwaliteit 
geen gebrek was. Veel van de spelers kwamen uit 
een cursusgroep van ’t Klooster en hadden al een 
jaar of wat ervaring met toneelspel. Het verschil 
met ons, nieuwelingen, was aanzienlijk. Geen 
wonder, als je nog nooit serieus op de planken hebt 
gestaan, laat staan met een stuk als Richard de 
Derde.
Voor de regisseur moet het een lastige klus zijn 
geweest om beginners en gevorderden (en we 
waren met een aanzienlijke cast) allemaal op een 
lijn te krijgen.

Een aantal nieuwelingen kon het tempo bijbe-
nen. Leo Petersen bijvoorbeeld, die zoveel talent 
had, dat hij een paar jaar later zijn eigen thea-
tershow startte, die inmiddels wereldberoemd is 
en waarmee hij zelfs een vast onderdeel werd in 
Sesamstraat: Hands Up, met de bekende, door zijn 
vingers en bolle oogjes gevormde beestjes, die 
grappige avonturen beleven. Een absolute topper 
voor wie de TWP al snel te klein was.

Voor andere nieuwelingen was de TWP precies de 
maat die ze aankonden, zoals ik. Hoofdrollen ambieer-
de ik niet. Daar waren anderen voor, vond ik. Ik was al 
blij met een bijrol waarbij ik meer dan de helft van de 
tijd op het podium was. De hoofdrollen waren in mijn 
ogen voor de Grote Mensen, zoals Joke Kerkum, Jan 
Bijleveld (inmiddels overleden) en wat later Wietse 
Hummel, Beate Onderdelinden (helaas ook overleden) 
Vincent van Miert en Marjolein Schölvinck.

Maar misschien de meest bewonderenswaardige 
steunpilaar van het hele gezelschap is die achter de 
schermen. Of beter: de man VAN de schermen. Fred 
de Wit is door de jaren heen een onmisbare schakel 
geworden tussen wilde plannen van regisseurs en 
uitvoerbare decors op het podium. Onvermoeibaar, 
(bijna) niet uit zijn rust te krijgen, vakkundig, vriende-
lijk, zachtaardig, maar duidelijk. Ik denk dat ik van alle 
mensen in het woelige gedoe rond de realisatie van 
een stuk Fred nog wel het meest bewonderde. Zelf 
behept met twee linkerhanden, stond ik telkens weer 
met verbazing te kijken hoe hij (later met een kleine 
groep getrouwen) met wat goed gekozen planken, een 
stok hier en daar, wat oud behang en een likje verf, 
een landhuis, een haven of een burgerwoning wist 
neer te zetten.

En wat was nou het mooiste stuk is wat ik ooit van de 
TWP heb gezien. We hebben zoveel gespeeld: op het 
podium in de Catharinakapel (altijd te klein en be-
nauwd, geen coulissen, maar wat een spelplezier), in ’t 
Klooster (Huis en Tuin, het geweldige spektakelstuk bij 
het 20-jarig bestaan) en in huiskamers, het stadhuis, 
afbraakpanden en op straat. Maar het stuk dat me nog 
steeds voor ogen komt als het meest 

indrukwekkende, was een stuk waarin ik niet zelf 
speelde: “Phaedra”, in een regie van Doris Goosen. 
Misschien is mijn beeld door de jaren heen wat 
vervaagd, maar de indruk van het geabstraheerde, 
witte decor en de spelers in witte kleding, ont-
daan van alle opsmuk, maakte het klassieke drama 
grijpbaar en blijft nog steeds in mijn geheugen 
gegrift. Prachtig! 

Ik ben van mening dat de TWP heeft bewezen dat 
je kwaliteitstheater kan maken met amateurs. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat de TWP zich kan 
meten met de grote jongens, maar wel dat gedre-
ven regisseurs en een stevig bestuur bij een groep 
liefhebbers het onderste uit de kan kan halen en 
een lastig stuk van 
aansprekend niveau op de planken 
kan zetten. En dat wil wat zeggen
 over de inzet van iedereen. 2002

Cas Hofstee



Catharina van 
Alexandrië

2002

Toneelspelen is voor mij een bron van vreugde (geweest) de afgelopen 25 jaar! 
Ik heb enorm veel meegemaakt, heel veel gelachen, soms om de meest vreemde 
zaken. Een ervan herinner ik me goed, hoewel het alweer aardig lang geleden is. 
Het was de productie “Scènes op bevel” bij Arthur van Vliet, waarbij we theater-
sport-achtige scènes improviseerden.  We waren een keer aan het repeteren en 
stonden in twee kleine groepjes naast elkaar. Ineens zag ik iets langs vliegen (Ik 
kan het niet anders noemen!) : het ging heel snel en ik kan nauwelijks zien wat 
het was. Bleek het een kunstgebit van een van de spelers te zijn. Hij liep erachter 
aan, pakte het ding …. Stopte het in zijn mond en speelde gewoon door! Tsja, 
toen lag ik samen met een paar medespelers wel even in een deuk! 

Ik heb een andere herinnering die me minder dierbaar is: gelukkig is het maar 
één keer gebeurd, maar die keer was ik BANG! We speelden een absurd stuk van 
Beckett: Eindspel. Ik had daarbij een hoofdrol in een stuk van 60 bladzijden met 
alleen maar absurde teksten die niets met elkaar te maken leken te hebben. Erg 
lastig om te leren laat staan om te onthouden. Daarbij was ik in het stuk zowel 
blind als verlamd. Maar het leek allemaal goed te gaan tot een medespeelster bij 
de première na tien minuten twintig bladzijden oversloeg….. Ik voelde direct dat 
het niet klopte, maar kon niet zoals bij een repetitie zeggen: “Nee joh, dat komt 
pas over drie kwartier!”. Het was één van de engste rollercoasters ooit: ik geloof 
niet dat mijn hersens ooit zo snel gewerkt hebben, me wanhopig afvragend waar 
ik nu was, wat ik moest zeggen, waar ik het weer op kon pakken. Mijn medespeel-
ster die op het toneel had moeten blijven liep weg en daar zat ik in mijn rolstoel. 
In een normaal stuk zou ik gaan bewegen, lopen en had ik gehoopt vanuit die 
impuls weer een aansluitingspunt te vinden. Maar dat kon nu niet. Vanachter mijn 
donkere zonnebril heb ik zeker vijf minuten naar beneden zitten kijken, probeer-
de te ontspannen en … er kwam helemaal niets meer. Ik was nog maar heel kort 
verwijderd van het punt dat ik moest zeggen: “Dames en heren, ik heb een time-
out nodig, ik weet het niet meer!” tot ik dacht: “O nee, dat nooit, over my dead 
body!” en ik blies op de fluit die ik om had en die in het stuk geen enkele functie 
had. Gelukkig, mijn tegenspeelster kwam terug en we zijn weer ergens begonnen. 
Omdat het zo’n absurd stuk was, had niemand dat door ☺ en de twee andere me-
despelers  van wie we de enige scène overgeslagen hadden, hebben alsnog hun 
scène gespeeld. Wat ik nooit begrepen heb: we deden er net zo lang over als in de 
complete versie? De dag erna zat de angst er nog in, maar ik heb een spiekbrief 
gemaakt en in de deken op mijn schoot gelegd, zodat ik in elk geval wist wat er 
kwam. Dat werkte fantastisch en we hebben toen alsnog twee hele goede voor-
stellingen gespeeld. En ---- nu kan ik het wel zeggen: met mijn medespeelster 
heb ik voor de tweede voorstelling iets gedaan wat  de regisseur (Trude) verbo-
den had: alcohol drinken! We zeiden tegen elkaar: “Schijt, we doen het gewoon!” 
en een ding is zeker: we hebben er uitstekend op gespeeld, ‘beter dan zonder’¬.

Willem Boone 



Van innige rol naar innige samenwerking
Repetities van “ Een verre pijn”. Scène: jonge verpleger van de N.S.B.-er 
wordt aangerand door diens kleindochter. Wil niet erg vlotten.
Oudere verpleger biedt zich aan en “ klik”.
De premiere: Oudere verpleger ligt op de bank in de huiskamer uit te rusten. 
Kleindochter komt binnen, rukt de deken waaronder de verpleger ligt opzij, 
werpt zich op hem, trekt haar bloes uit en de deken over hen heen. En onder 
de op en neer gaande deken spelen zij hun spel verder.
De collega’s van de “kleindochter” die in werkelijkheid doktersassistente op 
het Sint Jansdal is, spreken later schande van deze scène. Scène geslaagd !
 
Jaren later ontmoeten de inmiddels gepensioneerde Piet Bestebroer en de 
inmiddels niet meer doktersassistentie zijnde Helene Pel ( nu Helene Nije-
meijer) elkaar op Facebook.
Helene zingt op dat ogenblik in haar concerten de sterren van 
de hemel. Dit geheel tegen alle officiële medische 
verwachtingen in na de val van een huifkar waarbij zij een
 hoge dwarslaesie opliep. Met behulp van haar echtgenoot 
en met een ijzeren discipline en wilskracht weet zij echter 
haar oude passie, zingen, op te pakken en verder te
professionaliseren.
Piet, inmiddels charterschipper en, behoudens incidentele rollen in com-
mercials, geen tijd meer voor het een tiental uitgeoefende beroep van 
professioneel acteur, fotomodel en regisseur van een toneelvereniging, mist 
dit oude leven wel.
Als Helene hem dan ook verzoekt haar muziekoptredens te regisseren met 
meer theadrale aspecten, is de keuze voor een samenwerkingsverband snel 
gemaakt.
 
 Piet Bestebroer

De repetitie 2003
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Als knecht beginnend..naar paardenworstjes..van altijd 
buikpijn de eerste voorstelling..naar slappe lach tijdens 
repetities..naar ingewikkelde teksten..die je denkt nooit 
te kunnen onthouden..naar spugen in een glas en meer 
smerige dingen op toneel..van klucht naar zelf stuk be-
denken..ik zal er een paar vergeten zijn..maar de groe-
ten van knecht, Sarah, Hedda, Lulu, Lena, Sam, Marga, 
smurf/princes/jonkvrouw, Jackie, Mona, Circusclown, 
Claire, Gea, Wilma, Mirrhine en alter ego 

Kathelijn Remkes
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Te gek voor woorden





2006

Kleine Teun
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Als ze maar eens iets 
zouden omroepen
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Één grote anekdote!
Wat schrijf je over een periode van 25 jaar toneel wanneer je in al die jaren 
meegroeit met een club mensen die niets liever doet dan spelen. Spelen op een 
podium waar ze mooie rollen vertolken, bizarre verhalen vertellen, ontroerende 
momenten bezorgen aan een steeds groter wordend publiek? Die mee wil-
len werken aan grote en kleine, bijzondere projecten op intitiatief van andere 
culturele organisaties? In de Catharinakapel, in Cultuurkust, bij mensen thuis, op 
bijzondere locaties, in andere plaatsen, in cafe’s, van Groningen ( Met de Pre-
sidentes op tournee)  tot in Vlaanderen toe.  ( Arthur Rimbaud , Kwaad Bloed) 
Mensen die het vooral te doen is om naast hun drukke leven vooral samen met 
ander iets te maken, elkaar gewoon te ontmoeten. Iets maken dat er ook toe 
doet. En dat eindresultaat ... natuurlijk kikken!!!. Maar geen hoofdzaak. Wel een 
einddoel. 
Ga je dan “ hoogtepunten”  benoemen? Voor mij is het EEN grote anekdote!
Mijn laatste productie is mijn beste. Ik heb met alle spelers en regisseurs ge-
werkt in verschillende  samenstellingen en rollen. Ik kijk terug op een rijke tijd 
met jullie allemaal. Waarin we lachten, huilden, zwoegden, ploeterden, kib-
belden, elkaar soms niet begrijpend aankeken, bevreemdende teksten spraken, 
grenzen verlegden, steeds beter wilden worden, elkaar soms uitputten, door 
diepe dalen gingen, soms de moed opgaven, maar weer doorgaan, elkaar ont-
roerden, meeleefden met persoonlijk leed, zorgen deelden maar ook tot diep in 
de nacht soms doorhaalden omdat we de atmosfeer waarin we ons bevonden 
nog even vast wilden houden. Heel uitputtend bij tijd en wijle.
Toen Arthur van Vliet, Jacques Jansen en ik als 3 regisseurs het initiatief namen 
een podium voor amateurspelers op te richten, was een van de voorwaarde om 
spelers steeds weer in andere samenstellingen onder regie van verschillende 
regisseurs te laten spelen. Niet alleen  om clanvorming te voorkomen maar 
mensen steeds weer zichzelf opnieuw uit te laten vinden op de speelvloer. Je 
verhoudt je steeds weer anders  tot anderen en elke regisseur heeft weer an-
dere zienswijzes op acteren en wat je wil laten zien aan je publiek. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen.
Het vertrouwen in elkaar maakte deze 25 jaar Theaterwerkplaats. 
Niet alleen spelers en regisseurs maar zeker ook de mensen die belangeloos 
onze producties op allerlei manieren ondersteunden. Bestuursleden, de gri-
meurs, de mensen die pr. activiteiten verrichten, onze decorbouwers, mensen 
die meehielpen kostuums te maken, De Gemeente die ons een financieel onder-
steunt. Zonder die inspanningen geen productie.
Dank je wel allemaal voor deze 25 jaar!!!

 Doris Goosen
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Agaath Schultink
Ahmet Nazligül 
Anja Hoogerwijde
Anke van den Akker
Anneke Peters  - de Lange
Annelien Fidder
Annemiek Groeneveld
Ans de Vries
Ans le Roy
Arjan Allon
Arthur van Vliet
Bart Nitrauw 
Beate Onderdelinden (in herin-
nering)
Belinda Plooy (in herinnering)
Bernice Horst
Cas Hofstee
Casper Doorn
Cees Hellingman
Colette van Vuure
Daniela
Desiree de Bruin
Dieter Egelkraut
Edith Schaafsma
Ellen Grashof
Elly Roos
Elmar Veenendaal
Els Hoyng
Emiel Snel
Ewout Pit
Femke van Borselen
Feyza Koç 
Fiona McDonald
Frank Linssen
Frank Mulder
Funda Sahin 
Gerda van Heusden
Gerrit Hedelink
Gerrit van der Linde
Gert van der Nol
Gert-Jan Stoffer
Goran Stojanovic

Greet Wetering
Helene Neijmeijer
Henk Epskamp
Henk Klein Bussink
Henk Mulder
Henk Weert
Herman Schoorlemmer
Hidde Kuiper
Hotty Wijnia
Hugo Knoester
Ilse Morren
Ineke van Emmerik
Iris Hofstee
Jaap Dirksen
Jacqueline Kleve
Jan Bijleveld (in herinnering)
Jan Krol
Jan Mosterd
Jan van ’t Ende
Jan van Ooien
Jan van Stormbroek
Janet Graneman 
Janneke Eerens
Janny Huttinga
Jelly Dijkstra
Johan Vedder
Joke Kerkum
Joke van der Meij
Jos Grimbergen
José Hammenga
Judith Busscher
Kathelijn Remkes
Klaas van de Groep
Leo Petersen
Lia Dasberg
Lia Schipper
Lidewei Epskamp
Lidy Edelaar
Liesbeth Stoffer
Linda Oosterom
Luce van Vegten
Maiko Zimmer

Malu de Wit
Margriet Breet
Margriet Meijer 
Maria Lubbersen
Marije van Aken
Marijn de Vink
Marjolein Schölvinck
Mark Mik
Martijn Kostense
Martine Gerritsen
Mirjam Onderdelinden
Nefide Yalcin 
Nel van Vliet
Olga de Wit  
Paul Hoogland
Peer van Berckel
Petra Oortdijk
Piet Bestebroer
Rein Tanis
Reinier Heere
Ria Monat
Rink Oord
Robin van den Hengel
Roelinka Schouwstra
Sanya Schreuder
Sarah Eekelschot
Simône le Roy
Sylvie Donadieu
Taçi Koç 
Tim Smit 
Titia de Kleine
Toon van der Stappen 
Trude Kosse
Vincent van Miert
Wendela Hofstee
Wietse Hummel
Willeke Paulus 
Willeke Verbeek; 
Willem Boone

Spelers TWH door de 

jaren heen 

juni 2018



Anneke Zijlstra
Annemieke Boom
Astrid Luitjes
Bea Kamphuis - Mijnsbergen
Bianca Wassink
Charlotte Pellegrin
Dorine Buitenweg
Ellen Grashof
Gerda Westerink
Henriette Maas
Ilse Morren
Jeannet Wisman
Jeannette Nijhuis
Joke Wouters
Karien Lammers
Katrijn Kanis
Kitty Edelman
Lia Dasberg
Liesbeth Stoffer
Marjan Deurloo
Marlous de Windt
Nel Meijer
Stef Keep
Wil Riphagen
Willy Schensema

Grimeurs TWH door de 

jaren heen



De Theaterwerkplaats 
Harderwijk bedankt iedereen die 
door deze vijfentwintig jaar heen 
bijgedragen hebben aan ons 
succes en ons (voort-) bestaan
In de eerste plaats: ons trouwe 
publiek!

Organisaties

Burgemeesters en wethouders 
van de Gemeente Harderwijk

AMC Ton Pors

Bibliotheek Harderwijk

BurgerWeeshuis 

Courage Kunst in Veranderen

Cultuurkust Harderwijk

Danssportstudio Porceletti 

De Boekaniers

De Roef

De samenwerkingspartners in 
het Wijktheaterproject 2008: 
UWOON, Zorgdat, SBBH, Film-
huis Harderwijk, Staatsmuseum, 
Vischmarkt bewoners

De ZIN Harderwijk

Dichtkring Apollo Harderwijk

Ermelose Filmclub EFA

Filmhuis Harderwijk

Gabriëlle Noordmans

Gerda Westerink

Hart van Holland, Nijkerk

Kunstcentrum Catharinakapel

Maartenz Catering 

Marjolijn Bos-Schipper

Meerinzicht

Music Support

Prins Bernhard Cultuurfonds

Quality Sound Productions

Rabo Stimuleringsfonds 
Randmeren

Stop Talking Close Harmony 
Dameskwartet

Theater Na de Dam

Spelers en grimeurs

Alle spelers en grimeurs uit 
deze 25 jaar (zie bijlagen)

Regisseurs

Arthur van Vliet
Bernice Horst
Doris Goosen
Geert Jager
Gert van der Nol
Ineke van Emmerik
Jacques Janssen
Klette de  Rooij
Nelly Hettasch
Patrizia Esposito
Rubin Ludovic
Samal Goran
Simône le Roy
Stefna Houtsma
Trude Kosse
Vincent van Miert

Decorontwerpers 

Fred de Wit
Jeanet Wisman
Jonaske de Ruiter
Liesbeth de Groot 
Marjan Rietveld
Marleen van Oven
Marten Foppen
Willem Brauckmann

Bestuurders

Frans van Tilburg
Gerrit van der Linde
Gert van der Nol
Henk Hutten
Ineke van Emmerik
Jan de Groot (in herinnering)
Jenny Nieuwenhuizen
Jos Kunne
Marcel Schippers
Mari Smits
Steven Hond

En natuurlijk
Bart Jansen
Bob Ritsema, 
Jean Vermeulen, Marijn de 
Ronde en Marjo Lensen, 
beleidsmedewerkers kunst en 
cultuur Gemeente Harderwijk
Dick Leene 
Geertje de Roo Atelier 
Harderwijk en haar vrijwilligers
Henk Merjenburgh, fotograaf
Hennie Morren
Jan van der Kolk , fotograaf
Koos van Dijk
Marlies Bellen-Vos, muziek
Maurice Portier, geluid en 
techniek
Michael Leendertse, muziek
Ronald Heijman, muziek
Tonnie Cornelissen

En iedereen die wij niet meer 
konden achterhalen want 25 
jaar is best lang.


