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Nu de theaters dicht zijn, zitten de artiesten
thuis. Wat doen ze? Redden ze het financieel?

Leven
zonder
applaus

Voorop

Renée van Wegberg gaat terug
naar essentie van het bestaan
Wie? Renée van Wegberg uit Muiderberg.
Zangeres en actrice die speelde in diverse
musicals en was de leading lady van theaterconcerten. Winnares van twee musical
awards, onder meer voor haar indrukwekkende hoofdrol in de musical over Liesbeth
List. Afgelopen zaterdag zou haar theaterconcert ‘Renée Doet De Dames’ in première
gaan in theater Singer in Laren. In het programma zingt ze liedjes van grote kleinkunstvertolkers als Conny Stuart en Jenny
Arean en van popdiva’s als Anouk en Trijntje Oosterhuis.
Wat nu? ,,Mijn voorstellingen gaan in het
nieuwe jaar weer van start. De première is
verzet naar 12 januari. Althans, dat is het
streven, want niets is zeker in deze tijd.
Maar ik ben optimistisch van aard, dus ik
reken erop dat het goed komt. De extra tijd
die we nu hebben, gebruiken we om de
voorstelling nóg beter te maken. Zo komt er
een nieuw arrangement voor een liedje en
zet ik de puntjes op de i in de verbindende
teksten.’’

Niet meer dan dertig bezoekers in de theaters? Dan moet er geld bij. Vrijwel
alle schouwburgen en concertzalen sluiten dus hun deuren. Het Amsterdamse
Concertgebouw is tot 10 november dicht, het DeLaMar Theater tot 15 november,
Carré streeft ernaar om eind oktober weer open te gaan, maar dat is nog niet
zeker. Wat doen de artiesten in de tussentijd? Hoe zit het met hun inkomen?
Vier vertellen hun verhaal.
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’Van even geen
kleding kopen,
wordt een mens
echt niet
ongelukkig’

Teksten Jan Vriend
Renée van Wegberg in een leeg theater Carré.

Jelle de Jong mist
zijn collega’s

Karin Bloemen
ziet geld opraken

Wie? Pianist Cor Bakker komt uit Landsmeer,
woont met zijn vriendin en hun dochter in Amsterdam. Hij zou met zangeres Fay Claassen het land in
gaan met hun theaterconcert Cor-i-Fay. Het programma biedt een podium aan Nederlandse luisterliedjes, jazzy ballads en humoristische levensverhalen. De eerste voorstelling stond op het programma
voor 1 november in het DeLaMar Theater. Maar dat
theater is zeker tot 15 november gesloten.

Wie? Acteur Jelle de Jong speelt de rol van studentenleider Fred in de musical ‘Soldaat van Oranje’ in
de Theater Hangaar in Katwijk, bij Leiden. Hij was
eerder te zien in theatervoorstellingen en in films
als ‘Michiel de Ruyter’ en ‘Sneekweek’. De tv-kijker
kent hem als de zoon van de huisarts in de serie
‘Dokter Deen’ en als Elias in de serie ‘Dertigers’.

Wie? Karin Bloemen. Zangeres en comédienne uit
Schagen. Ze woont in Broek in Waterland en trok tot woensdag - met een band door het land met een
theaterconcert waarin ze liedjes van onder anderen
Billie Holiday, Aretha Franklin, Norah Jones en
Amy Winehouse vertolkt. Haar man Marnix Busstra
maakt deel uit van haar begeleidingsband.

Wat nu? ,,Ik ga flink sporten, want ik ben de afgelopen maanden meer aangekomen dan me lief is.
Ook ga ik de komende tijd een vriend helpen in de
keuken van diens restaurant. We koken daar maaltijden die klanten op bestelling komen afhalen. Het
is een vriendendienst, zodat hij minder kosten
heeft in deze zware tijden voor de horeca.’’
,,Het is de bedoeling dat we eind oktober weer
beginnen met de musical, maar dat is allemaal nog
onzeker.’’
,,Ik hou van mijn werk. Het is fantastisch om in
zo’n succesvolle musical te spelen. Daarom baal ik
dat alles nu voor de zoveelste keer op de rem wordt
gezet. Ik mis het contact met de zaal, ik mis het
contact met collega’s op het toneel en met de collega’s van het orkest en de techniek. Het sociale aspect is voor mij heel belangrijk. We rijden altijd
samen naar de voorstelling en na afloop drink je
nog even iets met z’n allen. Tenminste, toen dat
nog kon. Ik hunker echt naar die gezelligheid.’’

Wat nu? ,,De komende twee weken spelen we niet.
Daarna is er een herijking en kijken we verder. De
voorstellingen die zijn geschrapt, verschuiven naar
later in het seizoen.’’
,,Intussen zit ik thuis te handwerken. Omdat ik
in het programma ‘Ranking the Stars’ steeds vesten
draag die mijn zus en ik zelf haken, krijg ik allemaal bestellingen binnen van kijkers die ook zo’n
vest willen. We zijn nu zelfs mondkapjes aan het
haken. Of ze echt veilig zijn, weet ik niet, maar ze
zien er leuk uit. Het is een gezellige hobby, maar ik
verlang ernaar om weer met mijn vak bezig te zijn.’’

De financiële gevolgen? ,,Het hakt erin, want
mijn optredens zijn mijn belangrijkste bron van
inkomsten, maar ik hoef nog geen droog brood te
eten, hoor. De pianolessen draaien goed en ik heb
ook nog inkomsten van Radio NH waar ik elke
zondagochtend met hart en ziel mijn muziekprogramma presenteer.’’
De perspectieven? ,,De Tour met Fay gaat door,

Cor Bakker aan de vleugel.
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maak filmpjes voor
| Ik mijn
pianolessen
|
maar dat wordt pas volgend voorjaar. Nu het testen
op corona steeds sneller gaat, komen er vast gauw
betere tijden.’’

De financiële gevolgen? ,,Ik heb het geluk dat ik
een vast contract heb bij ‘De Soldaat’, zodat mijn
salaris voorlopig nog wordt overgemaakt. Gelukkig
maar, want ik heb net een huis gekocht en de bank
rekent erop dat ik mijn hypotheek betaal. Als ik
mezelf vergelijk met anderen in dit vak, voel ik me
heel bevoorrecht met dat vaste contract.’’
De perspectieven? ,,Ik bid en ik smeek dat de
theaters snel weer open gaan. Volgens planning
gaat ‘Soldaat van Oranje’ zeker tot eind februari
door. In maart ga ik weer verder met televisie. In
het voorjaar beginnen we met de opnamen voor
twee seizoenen van de serie ‘Dertigers’. Over mijn
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Cor Bakker voelt
zich verslagen

Wat nu? ,,Het is een gevoel van verslagenheid,
want ik mis het spelen en ik mis het optreden. Maar
dat moet je natuurlijk relativeren, want voor mensen die ziek zijn en voor de werkers in de zorg is
het allemaal veel zwaarder. Toch vind ik het jammer dat de theaters dicht zijn, want ik koos voor dit
vak om het publiek blij te maken met muziek.’’
,,Om mijn muzikale ei kwijt te kunnen, speel ik
de komende week een avond in de Roode Bioscoop
in Amsterdam. Dat mini-theatertje raakt subsidies
kwijt en doet alles om het hoofd boven water te
houden. Ik treed er op voor achttien bezoekers. Het
levert mij natuurlijk geen cent op, maar het is leuk
om lekker met mijn vak bezig te zijn.’’
,,Ook ben ik nu bezig met het maken van nieuwe
filmpjes voor mijn online-pianolessen. Vanwege
corona is daar extra veel vraag naar. Mensen zoeken
naar creatieve mogelijkheden, in de veiligheid van
hun eigen huis.’’
,,Ik heb nu alle tijd voor de vragenuurtjes en
bedenk weer nieuwe ideeën. Het leuke is dat deelnemers ook weer een community vormen en zo
elkaar stimuleren in lastige tijden.’’
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Jelle de Jong
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eigen situatie ben ik dus niet pessimistisch. Ik hoop
heel erg dat de hele branche straks weer lucht
krijgt.’’

De financiële gevolgen? Groot. Omdat Karins
man ook in haar voorstelling speelt, heeft het stel
nu geen inkomsten. ,,Intussen moeten we natuurlijk wél onze hypotheekrente betalen. Ik kan misschien wel een half jaar overbruggen, maar er komt
een punt dat de centen op raken. We doen zuinig
aan alle kanten, we zetten thuis de kachel laag en
we gaan nergens heen, alleen naar de kinderen. Ik
hoop dat we zo snel mogelijk weer aan de slag
kunnen.’’
,,Ik maak me zorgen om de hele theaterbranche.
Technici en musici die als zzp’ers niks meer verdienen, zitten zwaar in de problemen. Jonge cabaretiers krijgen nu geen kansen om zich te ontwikkelen. Dat is toch zonde?’’ Toch is er ook een lichtpuntje: ,,De cd die ik maakte met liedjes van Amy
Winehouse is gelukkig een succes.’’
De perspectieven? ,,Ik ga er vanuit dat de theaters
heel snel weer open mogen. Als je ziet hoe hard er is
gewerkt om de hele sector corona-veilig te maken,
denk ik niet dat het lang duurt. De theaters zijn

Karin Bloemen
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De financiële gevolgen? Groot. Haar partner Berry Janssen is muzikant in haar voorstelling. Aangezien ze allebei niet optreden,
zijn er ook geen verdiensten. ,,Dat we een
paar maanden geen inkomen hebben, is
natuurlijk balen. Maar tijdens de lockdown
in maart heb ik gemerkt dat ik best kan
besparen. Van een paar maanden geen kleding kopen, wordt een mens echt niet ongelukkig. Een lege agenda en minder inkomsten brengen je terug naar de essentie van
het bestaan. Daarom hebben we goede
gesprekken en wandel ik veel met mijn
zoontje. We genieten van de kleurige herfstbladeren en nemen de mooiste kastanjes die
we vinden mee naar huis. Gelukkig heb ik
nog een lijstje van mensen die me in het
verleden hebben gevraagd of ik zangles wil
geven. Daar had ik nooit tijd voor. Nu wel.
Dus ik zal ze mailen. Dan hebben we toch
weer een beetje inkomsten.’’
De perspectieven? ,,Het komt straks vast
weer goed. Ik begrijp dat er nu maatregelen
nodig zijn, maar snap niet dat de theaters
dicht moeten, want door alle getroffen
maatregelen zijn dat ongeveer de veiligste
plekken, met een minimale kans op besmetting. Ik verwacht daarom dat het publiek
straks weer heel graag naar de theaters
komt. Dan hebben ze thuis zo lang naar een
schermpje zitten staren, dat ze verlangen
naar live-entertainment. Internet-platforms
als Theaterthuis.nl zijn geweldige initiatieven als je de deur niet uit kunt, maar uiteindelijk gaat er niets boven de beleving
van het theater. De energie die je daar uitwisselt, is niet te vervangen.’’
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’We zetten thuis de
kachel laag’
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inmiddels zo ongeveer de veiligste plekken van ons
land. Het publiek verlangt ook naar vermaak. Tijdens mijn optredens van de afgelopen weken hoorde ik dat ook uit de zaal: iedereen snakt na de zoveelste serie op internet naar een écht optreden.’’
Ze wil nog iets kwijt: ,,Ik vind de corona-maatregelen inconsequent en disproportioneel. Het stoort
me vooral dat de overheid alleen zegt wat we niet
mogen doen en dat ze vergeet te zeggen wat we wél
kunnen doen. Vertel ons liever wat we kunnen doen
om gezond te blijven: verstandig eten, niet roken
en veel naar buiten om te bewegen. Dan spreek je
het land moed in in plaats van somberte.’’

