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c-	Materiaal	om	te	maken	
Met een groep High Potentials van adviesbureau AEF werken we een dag aan Muzische 

Professionalisering. In Leidsche Rijn mogen we een oude boerderij gebruiken die op de slooplijst staat 

voor naderende nieuwbouw. De grote schuur is bij verschillende theatermakers in gebruik als opslag van 

rekwisieten en decormateriaal. Er staan werkelijk heel veel spullen. Hele en halve naakte etalagepoppen, 

kaarsenstandaards waar het kaarsvet langs gelopen is, snoeren met gekleurde lichtjes, trommels en blikjes, 

draperiën en exotische snuisterijen, oude schoolprenten om iets van te leren, veren boa’s en nog veel 

meer. Bij binnenkomst vraag ik of ze eerst in tweetallen met het aanwezige materiaal hun eigen omgeving 

willen creëren. Vervolgens speelt ons programma zich in etappes af. Telkens worden we door een tweetal 

makers in hun eigen zojuist ontworpen habitat ontvangen: een café, een kegelbaan, een klein museum, een 

reusachtige tractor met zitjes aan alle kanten. Daar zijn zij zelf als makers van de omgeving de natuurlijke 

host. Aanwakkeren van associaties of interpretaties in het gesprek dat we voeren hoeft niet meer. Langs de 

lichtvoetige weg van een toevallig gevonden theatraliteit verdiept de betekenis als vanzelf. Metaforen 

worden niet bedacht maar treden spontaan op. De rijkdom van het materiaal roept speelsheid en 

speelplezier op. Daar is geen opgelegd en geprogrammeerd spel voor nodig. 
Het werkt zoals in een speeltuin waarin kinderen de mogelijkheden van de toestellen proefondervindelijk 
exploreren. Deze dag verschilt op verschillende punten positief van tientallen andere studiedagen, 
expertmeetings en workshops waar ik mee invulling aan geef. De ruimte waar we werken lijkt in niets op 
een traditionele leerruimte. Het is een ruimte zonder vooraf vaststaand script, een playground. De manier 
waarop gewerkt gaat worden is nog open. Er staat géén flapover en er staan géén gemakkelijke stoelen 
klaar voor het kringgesprek. De aanwezigheid van materiaal en spullen brengt de deelnemer als vanzelf in 
een speels maakproces in interactie met zijn omgeving. Alles wat gezegd en gedaan wordt krijgt extra 
glans. We zijn ons bewust waar we zijn en wat we doen. De theatrale context versterkt het performatieve 
aspect van het werk als opvoering. Wat mij treft is hoeveel de leer- en werkomgeving kan bijdragen aan de 
zin- en betekenis van het werk dat wordt gedaan. Waarom zijn reguliere leer- en werkruimtes eigenlijk 
vaak zo kaal en neutraal? 


