
Frits van den Haspel Award - 21 sept 2015 

 

Ik laat meestal plaatjes zien bij een spreekbeurt maar dit keer gaat het over teksten uit het theater, 

over verhalen. Die wil ik precies uitspreken, daarom heb ik het opgeschreven, zonder plaatjes. 

Het gaat ook over studenten en over het vak en over een theater schrijver. 

 

Dames en heren, bestuur, leden, aanwezigen. 

 

Stelt u zich voor: een fiets. Gewoon, de fiets waar je dagelijks mee naar het werk rijdt. Of de Mont 

Ventoux op voor mijn part. Een fiets beschouw ik als een ode aan de ouderwetse trekkenwand. Alles 

wat je als theatertechnicus moet weten als zit als het ware samengebald in een fiets. Door zuiver 

menselijke kracht kun je snelheid maken, subtiel afremmen, stoppen op precies het juiste merk. Er 

zit geen dodemansknop op een fiets dus je moet wel uitkijken, zeker als je het moordstraatkruispunt 

passeert. Met dank aan de verzinner van dat woord.  

 

Uitkijken dus. 

 

Kijken. 

 

Mijn vak gaat over kijken. Kijken is theater. Ik heb bij de opera heel goed geleerd om te kijken: 10% 

op, 5 terug. Toen ik bij de opera werkte begon ik met fotograferen. Ik drukte zelf foto's af. Ik had 

toen nog veel vrije tijd, want zo werkt dat bij de opera. Ik ben nog steeds hartstochtelijk fotograaf, 

maar nu digitaal. Dat is gemakkelijker, sneller en daarom is en voelt het des te vreemder dat ik nu 

geen plaatjes laat zien.  

 

Het gaat -zoals ik beloofde- over tekst. 

Ik probeer u een samenhangend verhaal te vertellen, tegelijkertijd wil ik misschien teveel zeggen, 

spring ik van de hak op de tak. Er is ook veel te zeggen.  

 

Zichtlijnen vraagt me regelmatig om te schrijven. Door het schrijven over mijn vak, hoop ik ook om 

anderen er enthousiast voor te maken. Dat gaat een stap verder dan een bericht dat alleen gaat over 

vakkennis. 

Dat enthousiasme daar was toneelknecht Kees subliem in. Die columns waren zo goed dat ze later in 

boekvorm verschenen. Zodat ook de argeloze toeschouwer -als een inside-job- een kijkje achter de 

schermen krijgt. Maar ook de dramaturg en de afdeling publiciteit. Want de mensen die rond het 

theater fladderen moeten ook opgevoed worden. 

 

Ik wil proberen om in mijn lezing schrijven met kijken te verbinden. 

 

Observaties zijn belangrijk als je iets wilt schrijven. Je moet het goed zien. Wanneer je mensen iets 



uit wilt leggen moet je het zeker goed gezien hebben; je moet het bestuderen én er over nadenken.  

Ik heb zoals velen van mijn generatie het theatervak geleerd door te kijken en door te doen. En 

wellicht door eigenwijs te zijn.  

 

En nog steeds is het een levenslange praktijkopleiding.  

 

Kortgeleden las ik in Zichtlijnen dat, wanneer iedereen die hetzelfde werk doet maar dat anders 

uitvoert, dus wanneer iedereen zijn eigen manier van werken heeft, dat dit werk dan geen vak is. 

Dat schreef Bastiaan. 

 

Voor het vak van theatertechnicus moèt je tegenwoordig dus opgeleid zijn. In mijn vak, ontwerper 

van licht, is opleiden moeizaam. Instituut Lichtontwerpen dat ik begon, leidt niet op tot 

lichtontwerper. Dat moet je al zijn; zelfbenoemd, maar toch.  

 

Je moet het vak in de praktijk uitvoeren om er coaching op te kunnen krijgen.  

 

Voor theatertechnicus kun je studeren. Er zijn scholen, er wordt les gegeven. Maar zonder de oude 

rotten in het vak kan men niet.  

Zo kwam jij wellicht tot het besluit om de nieuwe generatie op voeden, vooral met praktijkervaring 

en het aanzetten tot logisch denken. Stagiaires begeleiden. De liefde voor het vak bijbrengen, 

bijvoorbeeld met een verhaal over je belangrijkste theaterervaring: het doekje voor de olifanten 

bedienen in circus Carré. Ik zie ze al trappelend in de coulissen staan. Tenen inhouden. 

 

Studenten klaarstomen voor de praktijk, vooral door ze te leren om na te denken. 

Daarin verschil je niet veel van verschillende illustere voorgangers. Die initiëren bijscholingscurssen 

die uitgroeien tot opleidingen, zijn theateradviseur of maken trekkenwanden, .  

 

Je loepzuivere observaties en beschrijvingen uit het leven van een theatertechnicus betekenen veel 

voor de emancipatie van de theatertechnicus. Met stukjes die vaak lezen als een theatertekst. 

Een kort voorbeeld dat ook de reikwijdte ervan laat zien: 

 

 

         Gisteravond werd ik op mijn schouder getikt door een oudere vriendelijk ogende meneer. 

'U bent toch Niko Bovenberg?’ 

'Ja.’ 

'Bent u nog steeds theatertechnicus?’ 

'Nee.’ 

'Ik heb mij ooit vreselijk boos op u gemaakt.’ 

        De meneer had een zuidelijk accent. 

'Waarom?’ 



'U heeft ooit geschreven dat ik mij alleen druk maakte over mijn geslaagde carrière.’ 

'U ziet er niet uit alsof uw loopbaan is mislukt.’ 

'Dat is hij ook niet.’ 

'Waarom bent u dan boos geworden?’ 

'U schreef verschrikkelijke dingen.’ 

'Ik ben blij dat ik een gevoelige snaar bij u raakte.’ 

'U heeft een hoop ellende veroorzaakt.' 

 

 

Toneelknecht Kees is na vele jaren en verhalen waar menigeen bij elke Zichtlijn verlangend naar 

uitkeek, opgehouden te bestaan. Maar wie schrijft die blijft. De mensen die je nu digitaal volgen op 

Facebook, krijgen regelmatig een verhaal of feuilleton voorgeschoteld. Of een persoonlijk alter ego 

dat zich op vele manieren door de wereld slaat. Soms met alleen maar takkemuziek 'omdat het een 

prachtige dag wordt’ zoals je beloofd. Of muziek om überhaupt de dag door te kunnen komen. 

Vandaag was dat toepasselijk ‘Blood, Sweat and Tears’. 

 

Elke dag een hart onder de riem.  

 

Soms met verhalen van barmeisjes die je alleen laat bestaan als je er over schrijft, daarbuiten 

bestaan ze niet. Je schrijft over de liefde, als digitale belofte, of wat je ervan opvangt via je 

achtertuin. 

Je citeert gesprekken tussen dames in dezelfde jassen op dezelfde fietsen op datzelfde eiland waar ik 

vandaan kom. Allemaal verhalen die lezen als theaterteksten. 

 

En je schrijft over het vak.  

 

Je maant de jongens en meisjes van de opleiding om op te letten. Bijvoorbeeld met een filmpje over 

het werk in een theater. Of met een slimme truc. Met één of andere topfilm, waarin van alles 

misgaat. 

Of met nostalgie; dat je de Engelse Belichter soms in herinnering brengt; hoe je die andere ook te 

vroeg overleden belichter verwelkomt in het hemelse theater. Ontroerend. 

 

Alles ontstaat uit observaties en dat doe je ook door fotografie. De pasfoto die ik nu op Facebook 

gebruik maakte je bij het afscheid van Jos van Zichtlijnen. Ik moest Gerbrand en Jorg er wel 

afknippen, sorry boys. 

 

Je woont in het weekend op het eiland waar ik ben opgegroeid en waar je naar toe reist via het 

Nederlandse Moermansk. Daarvandaan komen steeds weer foto's waarop een fiets te zien is -als ode 

aan de manuele trekkenwand- in een voor mij nostalgisch landschap uit mijn jeugd. Of van het 

strandpaviljoen waar mijn zusje werkt, die overigens naar mijn weten niet als barmeisje in jou 



verhalen figureert. 

O ja, en het beeld van de grote natuurgobo die je voor mijn huis fotografeerde. We wonen namelijk 

bij elkaar om de hoek, van jou Moordstraat.  

 

Ik ken je al een hele tijd, nog uit de tijd van de oude Rotterdamse schouwburg, gebouwd met de 

stenen die overgebleven waren na het bombardement, waar ik eerst met de opera en later met het 

ro theater kwam.  

(Dat doet mij terugdenken aan het verhaal van de Duitse technici die na het bouwen van de 

voorstelling 'die Rotterdamse Altstadt’ wilden zien)  

Op Terschelling kwamen we elkaar tegen waar een duingebied van enkele vierkante kilometers het 

toneel was en je tegen, of juist mèt de kracht van zand en wind onzichtbare scenografie moest 

bouwen.  

En natuurlijk ontmoetten we elkaar in de redactie van Zichtlijnen. 

 

Ik waardeer je vanwege je observaties en de manier waarop je die opschrijft. En vooral dàt je die 

opschrijft en ook hoe je die opschrijft. Hierdoor krijgen veel meer mensen dan onze selecte 

beroepsgroep iets mee van het bijzondere werk én de onvoorwaardelijke liefde voor ons theater in 

de coulissen.  

Dat breng je ook over op de nieuwe generatie; de liefde voor theater, het vak dat niet geëxamineerd 

kan worden maar tot het belangrijkste domein van opleiden behoort! 

 

De Frits van den Haspel Award geef ik hierbij aan jou door. Je mag er trots op zijn.  

 

Tijd voor gesubsidieerd bier drinken! 

 

Henk van der Geest, 21 sept 2015, VPT jaarvergadering. 
 


