


TERUGBLIK OPWĲ

In de aanvraag 2019 schreven we:

‘Volgens ons (de initiatiefnemers van Paleis voor Volksvlijt) ontbeert het 's-Hertogenbosch aan – wat wij
noemen – ‘nieuw volkstheater’. Paleis voor Volksvlijt wil graag theater maken, waarin beroeps- en
vrijetijdspelers samen optrekken, waarin de cultuur van stad, streek en provincie als inspiratiebron wordt
gebruikt voor een breed spectrum van laagdrempelige en uitdagende, professioneel gemaakte
theaterproducties die op locatie(s) worden gespeeld. Paleis voor Volksvlijt werkt voor dat nieuwe
volkstheater vanuit thema’s die een maatschappelijke impact hebben, dat wil zeggen: die tot nadenken
aanzetten en actuele kwesties zichtbaar en bespreekbaar maken.

In ’s-Hertogenbosch worden zelden (locatie)voorstellingen gemaakt waarbij het maakproces vertrekt
vanuit de culturele identiteit van de stad, met daarbij de ambitie om bovenlokaal zichtbaar te zijn – dus
niet alleen lokaal publiek te trekken. Ook zijn er niet zo veel producties die qua inhoud en vorm ‘schuren’
en waarin beroeps- en vrijetijdspelers op een gelijkwaardige manier samenwerken.

In ’s-Hertogenbosch zijn bijvoorbeeld ook Rederijkerskamer Moyses Bosch en de Bossche Komedie met
volkstheater actief. Zij maken voorstellingen die een relatie hebben met Bossche thema’s, de
voorstellingen spelen zich af in reguliere theaters en er wordt gewerkt met amateurspelers. De werking
van deze verenigingen is vooral lokaal, de thema’s die worden aangeraakt zijn vooral amusant. Waar de
verenigingen die nu in ’s-Hertogenbosch volkstheater maken zich vooral richten op publiek uit de eigen
achterban, wil Paleis voor Volksvlijt eraan werken om publiek uit de regio en op termijn uit het hele land
te bereiken. Paleis voor Volksvlijt wil via haar werking een rol spelen in het stedelijke en regionale
culturele netwerk, door een nieuw professioneel aanbod toe te voegen aan het culturele profiel van de
stad ’s-Hertogenbosch en aan Noord-Brabant.’

Inmiddels ligt het maken en spelen van WIJ, de eerste ‘nieuwe volkstheater’-productie, achter ons. We
kijken er blij op terug. En verrast, door de kwaliteit die door de makers en de spelers werd gerealiseerd, en
door het enorme succes van de twee try-outs en tien uitverkochte voorstellingen; zo’n 3.800 bezoekers
kwamen naar WĲ.

Het Paleis voor Volksvlĳt is dankbaar voor de enorme inzet van de spelers, het artistieke- en het
productieteam, het bestuur en alle anderen die vaak vrijwillig meededen en voor de samenwerking met
de Verkadefabriek - het leidde tot veel enthousiasme.

We voelden ons gesteund en gezien door velen in de stad. En realiseren ons dat de (hoewel nog
bescheiden) financiële steun van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Brabant, het Lira Fonds, Kunstloc en Verkadefabriek enorm hebben geholpen om WĲ
daadwerkelĳk te realiseren.



DE AMBITIES
In de subsidie-aanvragen voor WĲ schreven we:

‘Paleis voor Volksvlĳt gaat (locatie)voorstellingen maken, waarbĳ het maakproces vertrekt vanuit de
verhalen van stadsbewoners uit ‘volks(e)wĳken’. Het gaat om producties die qua inhoud en vorm
‘schuren’ en die qua thematiek universeel zĳn. De producties hebben impact omdat ze de verhalen van
‘gewone’ mensen vertellen. Paleis voor Volksvlĳt heeft de ambitie om qua publieksbereik vooral ook een
publiek van niet-ingewĳden in kunst en cultuur te trekken.

Paleis voor Volksvlĳt werkt met amateur- en professionele spelers, culturele en maatschappelĳke
instellingen, onderwĳs en bedrĳfsleven – met partners die bereid zĳn samen met Paleis voor Volksvlĳt op
te trekken.

Een belangrĳk verschil ten opzichte van het al gekende professionele theater is dat Paleis voor Volksvlĳt
‘nieuw volkstheater’ maakt op basis van nieuwe theaterteksten, geschreven door professionele, liefst
jonge theaterschrĳvers die hun materiaal ophalen vanuit de boezem van de volks(e)wĳken. Die schrĳvers
worden uitgedaagd om gesprekken te voeren met sleutelfiguren in wĳken: bewoners, winkeliers, artsen,
de wĳkagent en anderen die weten wat er leeft.

Inspiratie is de werkwĳze van Arne Sierens (Compagnie Caecilia) die in Vlaanderen met zo’n aanpak
furore heeft gemaakt. Sierens is opgegroeid in de Brugse Poort in Gent; het leven en opgroeien in deze
volksbuurt ligt aan de basis van zĳn stukken. Hĳ schrĳft rauw, ontroerend en heeft oog voor de
imperfectie van de mens. Hĳ weet het dagelĳkse leven op een theatrale manier te treffen.'

‘Gemeenschappelĳk bĳ elk maakproces was telkens niet een op voorhand geschreven stuk, maar een
veelheid aan bronnen en ‘persoonlĳk’ materiaal, lang improviseren, hoge mate aan werkelĳkheid,
sampling, readymade, veel muziek, magische momenten en assemblage.’ (uit Sierens & Co)

Vincent van den Elshout:

“In 1995 verhuisde ik met het theatergezelschap DVG De Vieze Gasten, waar ik artistiek leider was, naar
een oude kartonnagefabriek aan de Reinaertstraat in de Brugse Poort (Gent). Daar trof ik, naast de
authentieke Gentse bewoners, ook nieuwe bewoners, met hun eigen authentieke culturele en artistieke
uitingen. Door hen uit te nodigen in ons huis en hen een plek te geven om zich te uiten, groeide het
gezelschap aan bezoekers maar ook aan spelers. Deze ervaring zet ik nu in om het vĳfluik in ’s-
Hertogenbosch te realiseren.

Nu is ’s-Hertogenbosch niet te vergelĳken met Gent als wĳ spreken over de arbeidersbuurt. De rauwe
kanten van het leven in een havenstad, met grote werkeloosheid en uitzichtloosheid, zĳn in de Brabantse
provinciehoofdstad milder. De overeenkomst is de solidariteit van bewoners in de straat; zĳ vinden elkaar
in de verschillen, en verschillen van elkaar in problematiek. Maar ze leven samen en moeten het met
elkaar doen. Niemand kĳkt naar ze om; omdat ze dat niet willen, maar ook omdat ze het zelf kunnen.

Door de vraag van de Verkadefabriek omWĲ te maken zĳn we gestimuleerd ommensen in de
volkswĳken te interviewen. Dat leverde een blauwdruk op in de vorm van een raamwerk voor WĲ, waarin
de verhalen die de geïnterviewden en spelers binnenbrachten een plaats konden krĳgen. Nasja Covers
sprak onder andere met een huisarts die werkzaam was in de wĳken; daar kwamen thema’s als
werkeloosheid, alcoholverslaving en vrouwenmishandeling aan bod. Ook zĳn we samen met
artiestenbureau Jan Vis op zoek gegaan naar volkszangers en naar een piratenzender die de soundscape
van de voorstelling zou kunnen maken (Radio Mexico).



Voor de selectie van amateurspelers hebben we gekeken naar de ‘echte' Bosschenaren, die het Bossche
dialect spreken en in één van de volkswĳken wonen. Zĳ kwamen met thema’s als de matriarchale
samenleving, zwangerschappen op jonge leeftĳd, dood, de collectiviteit van de straat en de hartstocht. Aan
de hand van het raamwerk met een serie korte teksten van Nasja Covers zĳn we begonnen aan de analyse
van de taal: ‘Hoe zeggen wĳ dit?’ en ‘Daar spreken wĳ niet over’. En we zĳn gaan improviseren over de
thema’s die werden aangedragen.

Deze improvisaties hebben we uitgewerkt en aan schrĳfster Nasja Covers getoond; zĳ schreef hierop
scènes – op de manier van Arne Sierens, die zĳn theater als auteurstheater beschouwt. We verheffen
hiermee de dagelĳkse platheid naar theatrale schoonheid. Door te werken met voor het grote publiek
bekende professionele Brabantse televisie- en filmacteurs zorgden we voor kwaliteit, herkenning en
toegankelĳkheid.

Humor is naast herkenbaarheid een belangrĳke factor in het creëren van het nieuwe volkstheater. De
pĳnlĳke schoonheid van de harde realiteit waarin wordt samengeleefd in de volks(e)wĳken vormt de basis
voor de voorstellingen”.

BEREIKTE DOELEN
Terugkĳkend constateren we dat de volgende doelen zĳn bereikt:

• WĲ was een kwalitatief hoogwaardige theatervoorstelling voor, door en over de inwoners van de
Bossche volkswĳken.

• WĲ werd gemaakt met een cast van vrĳetĳdsspelers en professionals. Paleis voor Volksvlĳt initieerde
voor WĲ nieuwe samenwerkingverbanden tussen (artistieke en productionele) professionals en
amateurs.

• De verhalen van bewoners van Bossche volkswĳken werden als inspiratiebron gebruikt voor het
verhaal van WĲ.

• De 25 ambassadeurs in de wĳken en Radio Mexico zorgden voor een betrokkenheid van
wĳkbewoners; dit vertaalde zich naar bezoek aanWĲ, terwĳl de wĳkbewoners naar eigen zeggen
eerder niet of nauwelĳks theater bezochten.

• Brabant Wonen en de andere stakeholders verleenden daadwerkelĳk hand- en spandiensten; in de
vorm van het beschikbaar stellen van materialen, sponsoring en bezoek van hun achterban aanWĲ.

Op basis van het succes vanWĲmogen we concluderen dat we ermee een belangrĳke eerste stap
hebben gezet in de realisatie van onze ambitie. In alle bescheidenheid kunnen we stellen dat we met
WĲ hebben laten zien dat er kansen liggen, dat Paleis voor Volksvlĳt kan uitgroeien tot een initiatief dat
daadwerkelĳk impact heeft op wĳk- én op stedelĳk niveau en dat de werkwĳze van Paleis voor Volksvlĳt
als voorbeeld kan dienen voor anderen – in ‘s-Hertogenbosch, in Noord-Brabant en daarbuiten. Het
succes vanWĲ biedt een goede basis én enthousiasmeert om de aanpak die we formuleerden in de
aanvraag 2019 verder uit te bouwen.



DE PERS OVERWĲ

Wĳkkrant Muntel & Vliert artikel
https://buurtkiep.nl/berichten/theater-van-t-bossche-leven

Brabants Dagblad voorbeschouwing (krant + online)
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/geen-karikaturen-maar-juist-een-ode-aan-de-volkswijken-in-den-
bosch~a8c274e9/

DTV Den Bosch nieuwsitem tv-uitzending
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/voorstelling-wĳ-ode-aan-bossche-volkswĳken

073 Magazine artikel/interview
https://www.073magazine.nl/2019/05/31/wĳ-een-ode-aan-een-echte-bossche-volkswĳk/

Stadsblad artikel/interview
https://www.stadsbladdenbosch.nl/nieuws/cultuur/755435/-wĳ-houdt-den-bosch-een-spiegel-voor-

Omroep Brabant nieuwsitem tv-uitzending
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3016822/WĲ-is-een-ode-aan-een-Bossche-volkswĳk-Plezier-maar-
ook-de-traan-van-Den-Bosch

Bossche Omroep op Zondag artikel/interview
https://www.bosscheomroep.nl/nieuws/algemeen/19970/paleis-voor-volksvlĳt-trapt-af-met-eerste-van-in-
totaal-vĳf-producties-w

Stadsblad artikel
https://www.stadsbladdenbosch.nl/nieuws/cultuur/760137/verbondenheid-bĳ-wĳ-een-ode-aan-de-
bossche-volkswĳk-

Brabants Dagblad artikel/recensie
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/een-feestje-bouwen-dat-kunnen-ze-wel-in-deze-bossche-volkswĳk-br-
br~a2e9d2a3/

Kunstloc Brabant De Verbeelding (serie van drie films)
https://www.kunstlocbrabant.nl/klik-hier-voor-verbeelding/







HET TEAM
Stichting Paleis voor Volksvlĳt is sinds 2016 operationeel. De stichting werkt projectmatig en heeft een
klein professioneel kernteam dat zorgt voor de continuïteit; het kernteam is gedurende het jaar freelance
beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van de producties van Paleis voor Volksvlĳt.

Het kernteam voor WĲ bestond uit artistiek leider Vincent van de Elshout, schrĳfster Nasja Covers,
productieleider Heleen Moors, productiemedewerker Lysanne van Esch, marketeer Marc van
Doornewaard, bestuurslid Francis Roeffen en cultuuradviseur Geert Overdam. Er werd intensief
samengewerkt met Jan van der Putten (directeur),Wouter Bakker (programmeur) en de marketing en
technische crew van de Verkadefabriek.

Samen maakten ze - in korte tĳd hebben en met veel inzet - WĲmogelĳk. Het was soms rennen tussen
de bedrĳven door, er moest heel veel werk verzet, maar het team bleek als een hechte club goed en
succesvol te kunnen samenwerken.

Vincent van den Elshout (intendant) is artistiek leider van Paleis voor Volksvlĳt en regisseur vanWĲ.
Vincent is muziektheaterregisseur, was artistiek leider bĳ internationale muziektheatergezelschappen en
gaf leiding aan kunstvakopleidingen in binnen- en buitenland. Ook nu nog werkt hĳ in binnen- en
buitenland; recent maakte en speelde hĳ producties voor o.a. Flanders Opera Gent, Jheronimus Bosch
500, Zeeland Nazomer Festival, Het Brabants Jazz Orkest & Capella Brabant, Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018, Lahksmi, Speelman & Speelman, The African Mama’s (Johannesburg).

Nasja Covers schreef de tekst van WĲ. Zĳ werkt voor film, tv en theater; opdrachtgevers waren onder
meer NTR, AVRO/Tros, RTL en Talpa. Ze schreef verder voor Wilhelmer van Efferink, Het Nut, Theater aan
het Spui, Don Duyns, DaanWindhorst en anderen. Stukken van haar werden uitgevoerd op Festival aan
deWerf, Oerol, De Parade, Festival Over het Ĳ, tĳdens Stukafest, in Theater Kikker, Compagnie Theater en
Theater Walhalla.

Heleen Moors was producent vanWĲ. Zĳn werkt daarnaast als projectmanager en producent voor o.a.
Oerol, Het Nederlands Theater Festival en Festival November Music. Heleen zorgde voor een vlekkeloze
voorbereiding en was o.a. verantwoordelĳk voor het budgetbeheer van de productie.

Lysanne van Esch toonde zich een ervaren productiemedewerker; met name op de vloer zorgde zĳ
voor de daadwerkelĳke productie van decor en alle andere zaken die technisch en qua publiek ervoor
hebben gezorgd dat WĲ gespeeld kon worden. Lysanne werkt als productieleider/coördinator ook voor
o.a. Festival Cement, Theaterfestival Boulevard en Festival Circolo.

Marc van Doornewaard is marketeer en tekstschrĳver. Hĳ werkte eerder als hoofd marketing bĳ de
Verkadefabriek en nu als freelancer voor diverse (culturele) organisaties. Marc ontwikkelde een
marketingplan, zorgde voor goede online en offline zichtbaarheid vanWĲ, onderhield de contacten met
pers en media en met de marketingafdeling van de Verkadefabriek.

Geert Overdam is cultuuradviseur. Hĳ zorgde voor het voorbereiden en op tĳd indienen van
subsidieaanvragen bĳ Kunstloc Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Lira Fonds en de Gemeente ’s-
Hertogenbosch. Tevens zorgde hĳ, samen met Vincent van den Elshout, voor het initiëren en
onderhouden van contacten met Verkadefabriek, Brabant Wonen en andere stakeholders.

Francis Roeffen is lid van het bestuur van de Stichting Paleis voor Volksvlĳt; voor WĲ heeft hĳ een groot
deel van de zakelĳke ondersteuning ter hand genomen en was hĳ verantwoordelĳk voor de financiële
administratie, de contractafhandeling en de boekhouding.



Verkadefabriek is partner en coproducent. Jan van der Putten (directeur) en Wouter Bakker
(programmeur) nodigden Paleis voor Volksvlĳt uit voor het maken van de coproductie en werkten nauw
samen aan de planontwikkeling. Verkadefabriek zorgde voor een substantieel deel van de financiering,
nam het recetterisico, werkte mee aan de marketing, leverde technische ondersteuning en zorgde voor
de ticketing en de locatie.

MARKETING

‘Maak zoveel mogelĳk stadsbewoners medeverantwoordelĳk en betrokken bĳ de productie, maak hen
ambassadeur’. Dat was het primaire uitgangspunt bĳ de marketingstrategie voor WĲ.

Paleis voor Volksvlĳt en de Verkadefabriek hebben zich als doel gesteld voor de komende coproducties
een notoir moeilĳke doelgroep te bereiken: bewoners uit de volkswĳken van ’s-Hertogenbosch.
Gezamenlĳk willen ze zich inspannen om juist die doelgroep naar de locatievoorstellingen te krĳgen.
Paleis voor Volksvlĳt richt zich daarbĳ actief op Bosschenaren die niet tot de reguliere theaterbezoekers
gerekend kunnen worden.

Paleis voor Volksvlĳt wil zo een nieuw, onbevangen, publiek creëren, een publiek dat niet bekend is met
het werk van Paleis voor Volksvlĳt of met theater in het algemeen. In alle fasen van de te maken en te
spelen producties zoeken we nadrukkelĳk nieuwe verbindingen met onbevangen partĳen.We maakten
van bewoners, culturele-, maatschappelĳke- en onderwĳsorganisaties deelnemer en ‘stakeholders’
betrokken ambassadeurs; dit zorgde voor een vitale (marketing)verbinding naar anderen om hen heen.
Tĳdens de productie is in buurtcentrum De Slinger gewerkt; repetities waren openbaar, bezoekers van De
Slinger konden in- en uitlopen.

De samenwerking met Verkadefabriek bood mogelĳkheden om de marketing op een professionele
manier uit te voeren. De Verkadefabriek beschikt over menskracht, expertise en een database; bestaand
Verkadefabriekpubliek werd actief geïnformeerd over de WĲ en nieuw publiek werd opgenomen in de
database van de Verkadefabriek - zĳ worden vanaf nu ook actief geïnformeerd over het reguliere
Verkadefabriekprogramma. Zo is gewerkt aan cross-selling en werden kansen gecreëerd voor
publieksverbreding aan twee kanten.

COMMUNICATIEMIDDELEN

Voor WĲ werd bewust een krachtig en herkenbaar beeld gecreëerd, dat op alle communicatiemiddelen
(o.a. affiches, flyers, social media, seizoensbrochure Verkadefabriek) en in vrĳwel alle persuitingen
terugkwam. Het leidde tot herhaling en daarmee herkenning bĳ een breed publiek.

FACILITAIRE SPONSORS
Koenen Oel Uitvaartverzorging
Gebruiktebouwmaterialen.com
Autopoetsbedrĳf Easy Clean
Van den Bouwhuĳsen Bouwbedrĳf
Groenrĳk Den Bosch
Vivent Mariaoord
Coop Buitenpepersdreef
Kleefkracht Sign & Print
Radio Mexico Den Bosch
Don Quichotte Produkties

WĲ IS MEDE MOGELĲK GEMAAKT DOOR
Kunstloc
Brabant Wonen
Lira Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Noord-Brabant Impulsgelden
Gemeente ʼs-Hertogenbosch
en vele anderen

AMBASSADEURS PALEIS VOOR VOLKSVLĲT
Zayaz, Radio Mexico Den Bosch, Verkadefabriek,
Brabant Wonen, Cafetaria ʼt Pleintje, Wĳkcentrum
De Slinger, Koffietent de Camping, Yolanda van Gool,
Theater aan de Parade, Artiestenbureau Jan Vis,
Theaterwerkplaats Novalis, Jack van den Dungen,
Kapsalon Huib Burmanje, Copernikkel





BESTUUR

Het bestuur ontwikkelde beleid, hield toezicht op de activiteiten en stelde de begroting vast – en zorgde
zo voor een realistische uitwerking van de ambities en plannen van Paleis voor Volksvlĳt. De honorering
van medewerkers werd zo veel mogelĳk gebaseerd op de geldende CAO Theater en Dans. Voor de
freelancers/zzp’ers werden tarieven gehanteerd die voldoen aan de uitgangspunten van de Code Fair
Practice. De stichting werkte door Wĳ aan culturele diversiteit en hield zich aan de code Cultural
Governance.

FINANCIËN

De Verkadefabriek verklaarde zich garant voor een substantieel deel van het financiële risico en versterkte
een garantie voor de te verwerven recettes tot een bedrag van € 50.000 (voor de serie van tien
voorstellingen). Daarnaast verleende Verkadefabriek voor € 38.000 aan technische, marketing en
horecadiensten en investeerde het € 25.000 als financiële bĳdrage in de kosten vanWĲ.

Gemeente ’s-Hertogenbosch kende € 14.000 subsidie toe aanWĲ. In januari 2019 werd ook een
impulsaanvraag ingediend bĳ Kunstloc; WĲ kreeg € 43.250 toegekend. Het Lira Fonds financierde met
een bĳdrage van € 4.500 grotendeels de kosten van de schrĳver. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant versterkte een bĳdrage van € 8.000.

De totale omzet vanWĲ bedroeg € 176.242,01; dankzĳ voornoemde bĳdragen en substantiële eigen
inkomsten kon de productie en de uitvoering vanWĲ kostendekkend worden afgesloten.

MONITORING EN EVALUATIE

Verkadefabriek en Paleis voor Volksvlĳt monitorden en evalueerden de gezamenlĳke koers. In de
aanloop, en zeker ook na elke uitvoering, was er regelmatig werkoverleg met de Verkadefabriek, waarin
de voortgangsbewaking c.q. de realisatie van het productieproces, van de te halen/behaalde resultaten
en evaluatie plaatsvond.

Paleis voor Volksvlĳt oktober 2019




