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Theater ’t Kapelletje bestaat 30 jaar. Een verborgen theater in Rotterdam Noord. Drie maal in de geschiedenis werd dit theater bedreigd
met sluiting en drie maal wisten enthousiaste mensen het theater te
behouden. Theater ’t Kapelletje is bij uitstek geschikt voor kleinschalige voorstellingen: theater, dans, concerten, cabaret. Het theater heeft
een karakteristieke en intieme sfeer. Dit boekje vertelt de geschiedenis van ’t Kapelletje en portretteert mensen die van groot belang zijn
geweest voor ons theater.

30 jaar Theater ’t Kapelletje
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PROLOOG
Dertig jaar Theater ’t Kapelletje. Een
theater waarvan is gezegd dat het een
pareltje is in Rotterdam Noord. Je kunt
je afvragen of dit jubileum de uitgave van
een speciaal ‘gedenkboekje’ rechtvaardigt.
Wij denken van wel. Van de mensen die
deze geschiedenis hebben vorm gegeven,
zijn nu de meeste nog in leven. We kunnen de geschiedenis daarmee uit eerste
hand vastleggen. Daarnaast bleek ons
dat het systematisch vastleggen van de
geschiedenis, in woord en beeld, de afgelopen dertig jaar nauwelijks was gebeurd.
Dit boekje slaat daarmee een piketpaal in
de tijd.

We hebben archieven doorgespit, gezocht
naar fotomateriaal en gesprekken gevoerd.
Veel mensen waren bereid de herinneringen aan “hun tijd” bij het theater met
ons te delen. Een deel van hun verhaal
is verwerkt in een algemene tekst die de
geschiedenis chronologisch en zo feitelijk
mogelijk weergeeft. De meer persoonlijke
herinneringen zijn vastgelegd in aparte
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kaders, waarin u nader kunt kennismaken
met enkele mensen die een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de ontwikkeling van
het theater op verschillende momenten in
de tijd.
De geschiedenis van ’t Kapelletje geeft
een beeld van de worsteling van een klein
theater in de strijd om het bestaan. Tot
drie keer toe werd het theater met sluiting
bedreigd. Steeds werd er met hulp van
verschillende partijen weer een oplossing
gevonden en brak er een nieuwe bloeitijd aan. Tot vandaag toe blijft het een
uitdaging een zodanige mix van activiteiten te vinden, dat de belangstelling van
bespelers en publiek het voortbestaan van
het theater rechtvaardigt. Een theater dat
is geworteld in het amateurtoneel, maar
dat ook een bredere rol heeft voor de wijk
en misschien wel de hele stad.
Wie hedendaagse geschiedenis schrijft
loopt tegen de beperking aan dat er meerdere visies op beschreven gebeurtenissen

kunnen bestaan. Het verhaal gaat ook
over persoonlijke ervaringen van mensen
die soms een interpretatie is van hun werkelijkheid. Het is een synthese van bewijs,
ervaring en herinnering waarin wij hebben geprobeerd aan ieder recht te doen.
Wij bedanken iedereen die een bijdrage
aan dit boekje heeft geleverd: degenen die
ons hun herinneringen hebben verteld, de
mensen die de interviews hebben afgenomen, de mensen die in een enkele ‘quote’
het theater beschreven, het TheaterNetwerk Rotterdam dat zijn archieven voor
ons openstelde, de subsidiegevers die deze
uitgave mogelijk maakten en iedereen
die ons theater een warm hart toedraagt
en zich verbonden voelt met Theater ’t
Kapelletje.
Wij hopen u nog vaak in ons theater te
ontmoeten.
Kees Deenik
Marius Heijenk
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EMMAHUIS - R´71
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Het Emmahuis
Theater ‘t Kapelletje is gevestigd aan de
Van der Sluysstraat 176 in Rotterdam.
Het is zowel vanaf de Van der Sluysstraat
als vanaf de Schiekade bereikbaar door
onder het poortje door te lopen (vanaf
de Schiekade tussen nr. 45 en nr. 47).
Midden in de steeg, die beide straten met
elkaar verbindt, vind je de ingang. Dat
deze ingang op zo’n merkwaardige plaats
is verborgen, heeft een historische reden.
Het hele complex tussen de Schiekade en
de Van der Sluysstraat was namelijk vanaf
1932 in gebruik als bejaardenhuis. Of liever: er waren twee bejaardenhuizen. Aan
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de Van der Sluysstraat werd een Tehuis
voor Ouden van Dagen gebouwd voor
behoeftige bejaarden, die verzorgd werden
door de Diaconie.
Omdat het moeilijk zou worden een
dergelijk tehuis kostendekkend te exploiteren, werd aan de Schiekade het Emmahuis gebouwd voor ouderen (‘pensionnaires’) uit de gegoede stand. Midden
tussen beide tehuizen werden de ‘centrale
voorzieningen’ ondergebracht, zoals de
administratie, de verwarming, de keuken
en de kerkzaal: het ‘kapelletje’, waar
bewoners van beide tehuizen de kerkdiensten konden bezoeken.
De naam Emmahuis dateert al uit 1681
toen de toenmalige Gereformeerde Diaconie van de Hervormde Gemeente panden
aankocht in het centrum van Rotterdam
om armlastige bejaarden te huisvesten.
Later zou de instelling verhuizen naar de
Botersloot waarna op 30 april 1931 de
eerste steen werd gelegd voor een nieuw
pand aan de Schiekade. Op 2 augustus
1932 werd de nieuwbouw in gebruik
genomen, die het resultaat was van een
prijsvraag, die werd gewonnen door de

architecten P. Hooykaas en M. Lockhorst
uit Rotterdam.
Vanuit een nieuw architectonisch principe
van lucht, licht en zon, werd het complex
gebouwd rond een grote binnentuin met
tussen beide woonvoorzieningen lagen
de dienstgebouwen. Het straatje aan de
westzijde van het complex noemde men
het ‘dienstenpad’. Dit werd aan beide
zijden afgesloten door een ijzeren deur.
In de uitbouw in de tuin aan de westzijde
bevond zich kerkzaal met een toren met
een uurwerk en luidklok. Het orgel was
afkomstig uit de Westerkerk aan de Kruiskade (verwoest door het bombardement
in 1940) en dateerde uit 1872. In de
kerkzaal was plaats voor 250 mensen.

In 1972 vertrokken de bewoners aan de
Schiekade kant en daarna stond dat deel
van het gebouw tijdelijk leeg. Een paar
jaar diende het als nonnenzuster verblijf
van het tegenovergelegen St. Franciscus
Gasthuis dat in 1975 naar de Kleiweg
in Schiebroek verhuisde. Op 14 april
1979 werd het pand betrokken door De
Toekomstbouwers, een vereniging van alleenstaande ouders die in het Emmahuis
een kinderopvang realiseerde volgens het
model van de totaalcrèche.
In 1983 voldeed de behuizing aan de
Van der Sluysstraatzijde niet meer aan
de door het Rijk gestelde normen. De
Diaconie der Nederlands Hervormde
Gemeente besloot, als eigenaar van het
pand, tot sloop en nieuwbouw. Binnen
de Provenierswijk ontstond protest tegen
deze sloop van het inmiddels leegstaande
gebouw en op 30 januari 1980 werd
het gebouw voor een uur door buurtbewoners bezet. Kort daarna, op 8 maart
1980, nam een krakersgroep bezit van
het gebouw, onder leiding van Emile van
Rinsum en Fred Wierema van de Bewonersvereniging Provenierswijk. Binnen
twee maanden waren er dertig bewoners.

Deze illegale bewoners gaven aan het
pand weer een functie en er werden plannen gemaakt om het pand weer geschikt
te maken voor bewoning en voor werken atelierruimte.
Vier jaar waren er nodig om het Emmahuis zijn nieuwe bestemming te geven.
De actiegroep Provenierswijk speelde een
centrale rol in de plannen die werden
gemaakt in samenwerking met projectleider en motor achter het project Eric
Scholten van het Q&Q team van de

Dienst Volkshuisvesting, aannemer Renova en architectenbureau Van Straalen.
Woningbouwvereniging Patrimonium
(later PWS, nu Havensteder) beheerde
het pand. De Diaconie zou uiteindelijk
door middel van een uitruil van grond
een nieuw verzorgingshuis bouwen op
de hoek van de Bentincklaan en de
Statenweg. Het Emmahuis werd uiteindelijk verbouwd tot een multifunctioneel
gebouw met negentig kleine woningen,
acht atelierruimtes, een buurtwinkel, een
kinderopvang en theater ’t Kapelletje.
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In december 1982 kon aannemer Renova
van start met de verbouwing die anderhalf jaar zou duren. Het pand ging daarna
Het Oude Emmahuis heten. Het bood
woonruimte aan 90 alleenstaanden en
tweepersoons huishoudens. Daarnaast
vonden acht Rotterdamse kunstenaars
er hun atelierruimte. Het voormalige
kinderdagverblijf Laurenske dat ‘Olifant’
ging heten had een ruimte onder de
voormalige kapel. Daarnaast was er een
timmerwerkplaats en een buurtwinkel
voor de actiegroep Provenierswijk. De
binnentuin van het Oude Emmahuis
moest de functie krijgen van semiopenbaar wijkpark. In juni 1984 reikte
wethouder van volkshuisvesting Van der
Ploeg de laatste sleutel uit aan een nieuwe
bewoner van het pand. Sinds 2012 heeft
Brukon Beheer bv het Emmahuis omgevormd tot een authentiek woonpand met
moderne een- en tweekamerwoningen.
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Amateurtoneelgroep R’71
R’71 was een amateurtoneel groep die
werd opgericht in 1971. Ted Boskamp,
Janny Boskamp, Jos Reith en Sieg Bouts
vormden de kern van de groep. Zij speelden in verschillende verenigingen maar
vonden de strakke verdeling van rollen
waarbij steeds iedereen een rol moest te
spelen niet leuk. Daarnaast wilden zij
een productie langer spelen. Niet een jaar
repeteren om dan een of twee avonden

te spelen. Zij wilden de vrijheid om
goede stukken te kiezen en daar steeds
andere mensen bij te zoeken die deze het
beste zouden kunnen spelen. R’71 werd
hiermee het eerste ad-hoc gezelschap
voor amateurspelers in Rotterdam. In
tegenstelling tot andere amateurgezelschappen kende de groep geen leden. Er
was een systeem van vrije producties met
een steeds wisselende cast. De toneelverenigingen waren met dit initiatief
niet gelukkig, maar uiteindelijk wisten

steeds meer spelers de weg naar R’71 te
vinden. Mensen die meer rendement uit
hun hobby wilde halen zagen hier een
kans om meer voorstellingen te spelen in
hoogwaardige producties.
Om deze visie te realiseren was de groep
steeds op zoek naar een goede ruimte
om te repeteren en te spelen. Er waren
in die tijd weinig locaties waar amateurs
hun voorstellingen konden geven: het
Piccolo theater (Karel Doormanstraat,
1955 – 1984, afgebroken o.a. om plaats
te maken voor de nieuwe Rotterdamse
Schouwburg), Gebouw Palace (Zomerhofstraat, 1941-2007 (afgebrand)), de
Lantaren (Gouvernestraat 133), de Klimmende Bever (Herenwaard, 1973-2006
(afgebroken)). Veel van deze theaters
konden slechts voor een aantal dagen
gehuurd worden waarbij de amateurvoorstellingen tussen de reguliere programmering werden gepland. Dit betekende
veelal dat er nauwelijks weekenden ter
beschikking waren in de agenda van deze
theaters. Daarnaast bleek ook het vinden
van goede repetitieruimte een belangrijk
probleem van de groep. Aanvankelijk
opteerde R’71 voor een ruimte in het

Emmahuis om te repeteren maar al gauw
ontstond het plan om in de oude kapel
een theater te realiseren.
Het getuigt van visie en doorzettingsvermogen dat de leden van R’71 in de
gedeeltelijk gesloopte kapel een theater
zagen en de kans grepen om die droom
werkelijkheid te laten worden. Overleg met de deelgemeente, de afdeling
Kunstzaken van de gemeente en subsidies
van fondsen maakte het mogelijk dat

de plannen konden worden uitgewerkt.
Sieg Bouts bedacht de naam ‘Theater ’t
Kapelletje’ in analogie met de vroegere
bestemming van de ruimte. De verbouwing van de kapel werd meegenomen in
de verbouwing van het totale Emmahuis,
maar voor de inrichting moest R’71 zelf
aan de slag.
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Ted en Janny Boskamp
Theater is het middel, maar het
doel is de communicatie achteraf
Vier enthousiaste amateurtheatermakers wilden samen meer
met toneel dan tot dan toe gebeurde. In 1971 richtten zij de semiprofessionele toneelgroep R71 op. Een eigen theater om meerdere voorstellingen achter elkaar te spelen en om het publiek
met elkaar in contact te brengen, was hun grote wens. Dit werd
werkelijkheid door het oprichten van het Theater ‘t Kapelletje.
Met een kopje koffie en uitzicht, vanuit hun woonhuis, op het torentje van het oude Emmahuis vertellen Ted en Janny Boskamp
over het ontstaan van het Theater ‘t Kapelletje.
“Zo’n vijftig jaar geleden hadden de mensen geen elektronica
en beperkt televisie, dus was er veel vrije tijd te besteden. In die
tijd floreerde het amateurtoneel.” vertelt Ted Boskamp (1934),
medeoprichter van Theater ‘t Kapelletje. “Sieg Bouts (19282013), Jos Reith (1929), Janny (1937) en ik kenden elkaar al van
het amateurtoneel. We hadden dezelfde ambities: Mooi theater
maken, elke voorstelling optimaal bezetten, met goede mensen,
die de rollen aankonden en er ook geschikt voor waren. En dan
wilden we ook graag spelen in een behoorlijke ruimte met een
goede ambiance.”
Janny valt hem bij: “We waren zwervers in die begintijd. We
repeteerden in allerlei zaaltjes en we traden ook op in verschil14
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lende theaters. Palace, Piccolotheater, Lantaren, de Klimmende
Bever. Overal mochten we spelen, maar we konden het steeds
maar één of twee avonden huren in verband met het professionele programma dat al langer vast stond. Dat was jammer.”
“We wilden graag meerdere keren spelen om het publiek de kans
te geven om een voorstelling bij te wonen. En voor alle mensen
die aan de producties meewerkten en er maanden veel tijd en
energie in hadden gestopt. Toen we hoorden dat het Emmahuis
leeg kwam te staan, hebben we gevraagd of we daar mochten
repeteren en onze spullen mochten laten staan. Daar ontstond
ook het idee om van het Kapelletje een theatertje te maken.
Het Emmahuis werd in die tijd bewoond door krakers en
kunstenaars. Het oude Kapelletje was één grote puinhoop, alle
ramen waren stuk, de lampen kapot en er lag hondenpoep. Je
wist niet wat je zag! We hebben veel vergaderingen gehad met
de deelgemeente en de bewonersvereniging. Uiteindelijk werden
onze plannen voor een buurttheater goedgekeurd. De grote verbouwing zoals de vloer en het deel waar vroeger het orgel stond
is gedaan door de mensen die het hele Emmahuis verbouwden.
Daarna hebben we met hulp van veel vrijwilligers het hele theater zelf opgebouwd en ingericht. Van alle elektra (Ruud van de
Kamp), tot schilderwerk (Ed van de Velde) en podium, tribune
en lijstjes aan toe. Alles zelf bedacht en gemaakt. We wilden er
een warm, intiem theatertje van maken, waar de mensen het
naar hun zin hadden. Geld probeerden we bij allerlei fondsen
en instellingen in te zamelen. We maakten een podium met een
rijdende tribune. Hierdoor ontstond er ruimte voor een gezellige
foyer. We begonnen de voorstelling met de tribune zo ver moge-

lijk naar voren toe, zodat de mensen erop
konden zitten.
Als de voorstelling begon ging de tribune
naar achter. Dan wisten de mensen in
de kleedkamer ‘nu gaan we beginnen’.
Ze hoorden het geluid en het geroezemoes van de mensen. Het was altijd heel
spectaculair, want vele mensen wisten het
niet. Na afloop reed de tribune weer naar
voren. We zetten dan snel wat stoeltjes
neer waar mensen gezellig konden zitten
en een drankje konden drinken. Dan
ontstaan er gesprekken; eerst over het
toneelstuk en later over je werk en kinderen. Dat is de bedoeling van theater: de
ontmoeting, het contact.
In 1994 zijn we gestopt met R71. We
merkten dat we aan de rand van professionaliteit stonden, terwijl we uiteindelijk
toch allemaal amateurs waren. Die stap
konden wij niet maken. Maar het Theater
’t Kapelletje bestaat inmiddels al 30 jaar
en is nog altijd een echt buurttheater.
Dan zijn we eigenlijk toch tot diep in
ons zieltje trots. Het is toch hartstikke
leuk! Er zou wat ons betreft eigenlijk nog
veel meer gebruik van mogen worden
gemaakt.”
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‘t Kapelletje
R’71 kon aan de slag en veranderde
de oude kapel van het Emmahuis in
een theater in de traditie van de Parijse
vaudevilletheaters. Het wit van de kapel
met zijn bruine tegels werd veranderd in
een zogenaamde nachtblauwe kleur die
het theaterlicht niet reflecteerde. Boskamp, werkzaam op het decoratelier van
de schouwburg, voorzag het theater ook
van ornamenten en een lambrisering in
stijl. De theaterzaal moest alle functies in
zich bergen. Zo was er de wens om voor
en na de voorstelling in een foyer met
elkaar te praten en iets kunnen drinken.
Er was veel overtuigingskracht nodig om
dit gerealiseerd te krijgen. R’71 overlegde
met Francisca Ravenstein van de deelgemeente, maar die zag geen noodzaak voor
een bar, omdat zij altijd na een bezoek
aan de schouwburg direct naar huis ging.
Het lukte Boskamp en zijn vrienden om
de deelgemeente te overtuigen van hun
plannen en er kwam daarmee ook een
rijdende tribune. Door deze naar voren
de toneelvloer op te rijden, ontstond
achter de tribune een ruimte, die als foyer
16
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diende. Bij het begin van de voorstelling
en na de pauze werd de tribune onder
veel hilariteit van het publiek weer naar
achteren gereden, waardoor de toneelvloer
weer bespeeld kon worden.
Na de ingrijpende verbouwing was er
een theater ontstaan dat bestond uit een
klein lijsttoneel van vijf bij drie meter met
daarvoor een vlakke vloer van zeven bij
acht meter. Een modern theater in de stijl
van de kleine zaal theaters als het HOT
in Den Haag en de Brakke Grond en de
Engelenbak in Amsterdam.
In het totale plan werd de Dienst Recreatie Rotterdam (DRR) verantwoordelijk voor de exploitatie van het theater.
De deelgemeente stond garant voor de
financiële last en het theater kreeg de
status van wijkaccomodatie. Wie anno
2015 in de Van der Sluysstraat de poort
doorgaat naar het theater ziet aan de gevel
nog steeds het bord met de aanduiding
wijktheater.
R’71 kreeg de mogelijkheid om twintig
voorstellingen per jaar te spelen in het
theater en er twee keer per week te repeteren. Het liefst had R’71 het theater zelf
geëxploiteerd maar het financiële risico en

de eigen beroepswerkzaamheden maakte
dit plan niet mogelijk. R’71 werd een van
de huurders van het theater.
Op 11 januari 1985 om 16:00 uur werd
Theater ’t Kapelletje geopend door de
wethouder kunstzaken van de Gemeente
Rotterdam, de heer J.M. Linthorst. R’71
speelde zijn openingsvoorstelling De Twee
Wezen van Adolphe d’Ennery en Eugène
Cormon (vertaling: Ernst van Altena).
Bij die gelegenheid prees de wethouder
de inzet van R’7l bij de totstandkoming
van het theater: “Het resultaat is schitterend. Hopelijk draagt ‘t Kapelletje bij
tot het culturele klimaat van de stad. We
leven in barre tijden. Het lijkt er ook wel
eens op dat de gemeente alleen aandacht
heeft voor beroepskunst. Maar u ziet: ook
met weinig geld en middelen kunnen op
het gebied van amateurtheatergebied veel
goede dingen gebeuren.”
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“Ik ben trots op dit grootse theater dat
klein gebleven is. Theater ‘t Kapelletje
staat open voor iedereen! “
Sanne Lansdaal

“Een avond Kapelletje kan
verrassend uitpakken! Een
festival of voorstelling kan
je meer of minder pakken, op je netvlies blijven
staan of in de vergetelheid raken, maar door de
informele en persoonlijke
sfeer houd je er makkelijk ook een mooie
ontmoeting aan over en
ga je toch weer later weg
dan vooraf voorgenomen”
Elly Borst

Gordijnen - pilaren- trapjes - deuren- ramen
- wel/of niet rijdende tribune - gebruikte ik
in het kapelletje in voorstellingen die ik er
regisseerde. Theater 't Kapelletje is nog steeds
een warme plek om te zijn. En zijn is wat
voor mij theater is.
Mariëlle van de Griendt
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"Optreden in Theater 't Kapelletje, da's thuiskomen!"
Adrie van Wijk

Sinds ik in Rotterdam
woon (vanaf 1991) voelt
’t Kapelletje als mijn
tweede thuis.

Willy Hilverda

Theater heeft voor mij iets magisch en als ik 't Kapelletje binnenloop voel ik die magie.
Esther Casimir
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