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THEATERWERK Groep van zorginstelling Radar hoopt zorgbezuinigingen te overleven

Spelers geen last van plankenkoorts
Theaterwerk in Uitvoering
is een bijzondere toneelgroep. Acteurs met een verstandelijke beperking spelen
de hoofdrol, voor het eerst
in een lange voorstelling.
door Geertjan Claessens

E

en gruwelijk leuke avond’.
‘Geweldig!’ ‘Wat een prestatie’. De eerste reacties
van bezoekers van de nieuwe voorstelling van Theaterwerk in
Uitvoering zijn enthousiast. Van de
vier voorstellingen zijn er dan ook
al drie uitverkocht.
De theatergroep van zorginstelling
Radar maakte voor het eerst een
lange voorstelling. Sommige spelers
moeten hele lappen tekst uit het
hoofd leren. Geen geringe prestatie
voor mensen met een verstandelijke beperking. Want zij spelen de
hoofdrol bij de toneelgroep, die al
sinds 2002 bestaat en honderden
keren optrad, soms voor een duizendkoppig publiek.
Last van plankenkoorts? Daar hebben de spelers geen last van. Zonder gêne betreden ze het podium
van theater De Buun in Kerkrade,
ieder gebruik makend van zijn of
haar eigen talenten. Hun begeleiders Hay Moonen en Jolanda Logister hebben wel last van plaatsvervangende toneelangst. „Natuurlijk
gaat er elke keer wel wat mis. Maar
daar merkt het publiek niets van.
Alleen wij zien dat”, lacht Moonen.
Eerdere stukken behandelden in
kortere sketches het leven van mensen met een beperking en vergden
minder voorbereidingstijd. Aan de
nieuwe voorstelling is anderhalf
jaar gewerkt. Het is de eerste en
vooralsnog de laatste grote productie: de groep gaat zich hierna weer
toeleggen op kortere stukken.

Beeld uit de voorstelling van Theaterwerk In Uitvoering.
De nieuwe voorstelling is anders.
Het verhaal van 666-Een Eeuwige
Bruiloft draait om graaf Vladimir
en gravin Aragne, die hun 666-jari-

䊳 We laten zien dat we
kwaliteit in huis hebben.
We laten de mens achter de
beperking zien.

ge bruiloft vieren. Dat feest leidt
tot veel grappen en grollen. Veel
zwarte humor en ironie in de stijl
van de griezelcomedy The Addams
Family. Dat slaat aan, zegt Logister.
„Het publiek lacht van begin tot
eind.” En de spelers hebben er minstens evenveel plezier in.
Maar er zijn ook zorgen. De totstandkoming van de toneelgroep
kostte de initiatiefnemers veel overredingskracht, maar nu wil zorg-

foto Theaterwerk in Uitvoering

instelling Radar niet meer van het
theatergezelschap af. Maar het
voortbestaan kan in gevaar komen
door de bezuinigingen op de zorg.
Gemeenten moeten vanaf volgend
jaar besluiten of ze meebetalen aan
de kosten. En omdat de achttien
spelers uit verschillende gemeenten komen is het onzeker hoe dat
uitpakt. Logister hoopt er het beste
van: „We hebben ook voor veel bestuurders gespeeld, en maken dui-

delijk dat we werken aan de integratie en acceptatie van mensen met
een beperking, oner meer bij ouderen. Dat wordt steeds belangrijker.
We laten zien dat we geen vrijetijdsclubje zijn, maar kwaliteit in
huis hebben. We laten de mens
achter de beperking zien.”
De voorstelling is vanavond om 19.30
uur te zien in theater De Buun, Rolduckerstraat 157, Kerkrade.

