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De eerste productie van stichting ‘De Theatermakers’ was op alle fronten een enorm succes: Onze vijfentwiftig, 

vrijwel allemaal uitverkochte, uitvoeringen van ‘Weg uit de Peel’ in 2018 en 2019 bewijzen dat de aanpak van 

Jacques Vriens, Bas Leenders en Casper Vriens in de smaak valt. Niet alleen bij de (meer dan 10.000) bezoekers 

van de voorstellingen maar ook bij alle betrokkenen, zowel vóór als áchter de schermen.  

Daarnaast zijn alle partijen die onze eerste productie, financieel of anderszins, hebben ondersteund zeer te 

spreken over de samenwerking. Gelukkig maar, want De Theatermakers zetten hun tanden in een nieuw, 

omvangrijk, project: De theaterversie van het boek ‘Strijd om de kathedraal’, geschreven door Jacques Vriens! 

Een nieuw project, nieuwe uitdagingen, een nieuw avontuur: Wij hopen van harte dat u daar deel van uit wilt 

maken! 

‘Strijd om de kathedraal’ wordt, net als ‘Weg uit de Peel’, groots aangepakt: Een grote cast, veel backstage 

medewerkers, creatieve nevenactiviteiten en bijzondere speellocaties maken van de ‘Strijd’ een omvangrijk 

geheel. Over de voorlopige plannen en ideeën informeren wij u graag met deze documentatie.  

 

Voor een productie als deze is ondersteuning, zowel in geldelijke als materiële vorm, namelijk cruciaal. Zeker in 

de huidige vreemde en onzekere tijden… 

Samen met u gaan wij graag de ‘Strijd’ aan om in 2022 een aantal onvergetelijke, leerzame en vernieuwende 

uitvoeringen te geven! 

Mogen wij op u rekenen? Wij hopen het van harte! 

  

Contactgegevens en bezoekadres productie:      

Bas Leenders          

Burgemeester de Bekkerlaan 20        

5421 JM Gemert          

Mail: bas@detheatermakers.nl 

Telefoon: 0492 745 105 / 06 46 234 355 

Site: www.detheatermakers.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting De Theatermakers staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68327668. 

V.l.n.r:  Casper Vriens (techniek) - Jacques Vriens (script en regie) - Bas Leenders (productie en communicatie) 
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bieden prima perspectieven voor de toekomst! 

Bij de start van onze vorige productie hebben we een aantal resultaten geformuleerd die we hoopten te halen. 

Onze missie voor de theaterversie van het boek ‘Weg uit de Peel’ omschreven wij als: 

Een heel sPeelciaal theaterspektakel, op heel sPeelciale plekken in de Peel, 

over heel sPeelciale mensen, in een heel sPeelciale vorm om zoveel mogelijk mensen,  

van binnen en buiten de Peel, te laten ervaren hoe mooi en bijzonder de Peel was en is! 

 

Dat wij hierin geslaagd zijn blijkt uit het feit dat 

meer dan 10.000 mensen onze bijzondere 

speellocaties in de Peel (Ospel, Deurne, 

Vredepeel, De Mortel en Helenaveen) hebben 

bezocht. Velen van hen kwamen uit de Peel en 

waren positief verrast door de omgeving.  

Anderen kwamen uit heel Nederland en zelfs uit 

Japan en Australië kwamen bezoekers op Peel-

expeditie. Zij zagen niet alleen de, vaak 

onvermoede, schoonheid van de Peel en 

maakten door het verhaal kennis met de 

bijzondere geschiedenis van de omgeving.  

Door onze locatiekeuzes raakten bezoekers nieuwsgierig naar de rest van de Peel… Velen van hen gaven aan de 

Peel vaker te gaan bezoeken naar aanleiding van de (hernieuwde) kennismaking via onze voorstelling. 

Naast deze, specifiek voor ‘de Peel’, geldende missie waren er ook doelen die we ons stelden op andere 

terreinen. Voor ‘Strijd om de kathedraal’ gelden in feite dezelfde doelstellingen of een verdere verdieping / 

versteviging daarvan, namelijk:  

 

Impuls aan het amateurtoneel in Brabant en Limburg 

Wij hoopten met ‘Weg uit de Peel’ het amateurtoneel in Brabant en Limburg een impuls te geven. Dit is, 

afgaande op de informatie die door diverse toneelverenigingen aan ons is doorgegeven, ook gelukt:  

Het amateurtheater in de provincies waaruit het merendeel van de acteurs uit ‘Weg uit de Peel’ kwam (Noord-

Brabant en Limburg) heeft aantoonbaar profijt gehad van onze vorige productie: Veel acteurs maakten voor 

‘Weg uit de Peel’ een ‘uitstapje’ vanuit hun eigen toneelvereniging en leerden heel veel andere spelers en 

medewerkers kennen. Hieruit ontstonden bijzondere vriendschappen en uitwisselingen op theatergebied.  

 

Qua kostuums, ideeën, rekwisieten en contacten wordt nog steeds dankbaar gebruik gemaakt van elkaars 

netwerken. Daarnaast worden uitvoeringen van leden uit de ‘Weg uit de Peel-familie’ massaal bezocht door de 

andere ‘familieleden’. Dat dit een positieve impuls geeft aan de kaartverkoop van diverse toneelgezelschappen 

laat zich eenvoudig raden… 

Met ‘Strijd om de kathedraal’ geven wij een verdere impuls aan het amateurtoneel in Noord-Brabant en Limburg. 

Omdat er nieuwe spelers in de cast van ‘Strijd’ komen en er ook achter de schermen nieuwe mensen betrokken 

zullen zijn, wordt de ingezette koers verder voortgezet. Juist omdat we per definitie géén ‘vaste toneelclub’ 

willen worden is de instroom van vers bloed en nieuwe ideeën gegarandeerd en ook van nieuwe contacten. 
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Naast ervaren spelers bieden wij ook debutanten, letterlijk en figuurlijk, een podium. Ook mensen die al enige 

tijd gestopt waren met acteren raakten weer enthousiast en hebben de draad weer opgepakt bij hun ‘oude’ 

vereniging of bij een nieuwe ‘club’. Ook bij ‘Strijd om de kathedraal’ zullen mensen (opnieuw) kennismaken met 

acteren en/of bijkomende werkzaamheden: Een prima voedingsbodem voor de amateurkunst in de ruime regio! 

Daarom zijn de audities voor deze nieuwe productie voor iedereen toegankelijk en worden de teams die 

verantwoordelijk zijn voor (bijvoorbeeld) de decors en kostuums opnieuw samengesteld op basis van 

aanmeldingen. Zo verspreidt de positieve invloed van het samen aan een bijzondere productie werken zich over 

steeds meer mensen en (dus) steeds meer toneelgezelschappen in Brabant, Limburg en daarbuiten. 

 

Lezen 

De bewerking van een boek tot toneelstuk nodigt natuurlijk uit 

tot het lezen van het boek. De luxepositie die wij als 

Theatermakers hebben is dat Jacques Vriens, de auteur van 

‘Strijd om de kathedraal’, ook de toneelversie schrijft en 

regisseert.  

Dat het lezen van het boek (voor of na het bezoeken van de 

daarop gebaseerde theateruitvoering) door velen gedaan 

wordt blijkt uit de verkoopcijfers van het boek ‘Weg uit de 

Peel’. Met de toneelversie van dit verhaal is een flinke impuls 

aan het lezen van boeken gegeven. Iets dat met ‘Strijd om de 

kathedraal’ zeker niet anders zal zijn.  

 

In overleg met de uitgeverij (Unieboek | Het Spectrum) wordt in het kader van onze nieuwe productie zelfs een 

speciale editie van het boek ‘Strijd om de kathedraal’ uitgebracht. Deze boeken zullen extra verkrijgbaar zijn in  

landelijke boekhandels en uiteraard (gesigneerd) bij onze voorstellingen.  

 

Leren 

We kiezen opnieuw voor een verhaal in een historische context, dit keer de middeleeuwen. Bezoekers (en ook 

onze spelers en medewerkers) leren door ‘Strijd om de kathedraal’ meer over de tijd waarin het verhaal zich 

afspeelt. Door de geschiedenis tastbaar te maken blijft deze (veel) beter ‘hangen’. Dit was ook het geval met 

‘Weg uit de Peel’ dat zich afspeelde rond 1915 en een historisch verantwoord beeld gaf van het leven in die tijd.  

Om onze spelers onder te dompelen in de middeleeuwen en de bouw van kathedralen staat er een excursie naar 

de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch op de planning: Leerzaam en ook goed voor de groepsdynamiek. 

 

Het ‘leren’ sloeg (en slaat) op alle personen en partijen die betrokken zijn bij onze producties: Amateurspelers 

kunnen hun hobby in een professionele context beoefenen en backstage-medewerkers zijn bezig in een optimaal 

georganiseerde omgeving. Alles dat onze ‘Strijders’ hiervan leren kunnen ze in hun eigen vereniging(en) en 

omgeving toepassen. 

 

Voor het ‘leren’ in schoolverband bieden uiteraard we ook mogelijkheden. Meer daarover op bladzijde 9. 

 

Samenwerken 

‘Samenwerken is het nieuwe werken’, daarvan zijn wij overtuigd. Daarom zoeken wij ook bij deze productie 

nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven / horeca, maatschappelijke instanties en het verenigings-

leven in de plaatsen waar wij onze uitvoeringen geven. Dit kan zijn in de vorm van partnerships maar ook in de 

vorm van extra activiteiten en/of producten die in het kader van ‘Strijd om de kathedraal’ worden ontwikkeld.    
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'Strijd om de kathedraal' is één van de vele mooie boeken die 

Jacques Vriens heeft geschreven. Het verhaal speelt zich af in 

een middeleeuwse stad: Een klooster, de bouwplaats van de 

middeleeuwse kathedraal, een herberg met een slechte 

reputatie, en de straten van de oude stad. 

 

Thies, de zoon van de bouwmeester van de grote kathedraal, 

droomt ervan toneelspeler te worden. Op de jaarmarkt 

vergaapt hij zich aan de artiesten die daar optreden. Hij heeft 

een grote fantasie en kan prachtig vertellen maar zijn vader wil 

dat Thies de volgende bouwmeester wordt. 

  

De bouw van de kathedraal is lang geleden begonnen, toen had 

zijn grootvader  de leiding bij de bouw. Nu is zijn vader de 

bouwmeester en van Thies wordt verwacht dat hij de volgende 

zal zijn en uiteindelijk de laatste hand zal leggen aan de grote 

kerk. Daarom moet hij naar de kloosterschool. Daar wordt hij 

regelmatig weggestuurd omdat hij iets te vaak laat merken 

geen zin te hebben in school.  

 

 

 

Op een dag ontmoet Thies de blinde Mette. Zij wordt 

weer eens lastig gevallen, want als je in die tijd een 

handicap had, was je verdacht: Je was een heks of een 

vriendin van de duivel. Daarom werd je ook 

vaak  slachtoffer van pesterijen of erger.  

 

Thies neemt het voor haar op. Aanvankelijk vertrouwt ze 

hem niet, maar geleidelijk ontstaat een hechte 

vriendschap. De ouders van Thies zien dat helemaal niet 

zitten en verbieden hem elk contact met Mette.  

 

Thies blijft haar stiekem toch ontmoeten. Wanneer 

Mette hem vraagt voor haar te beschrijven hoe de 

bouw van de kerk in z’n werk gaat en hoe alles eruit 

ziet, krijgt Thies zelf ook meer gevoel voor het 

bouwwerk. 

 

Mettes vader werkt als stenensjouwer bij  de 

kathedraal. Het is een stille, zwijgzame man, die het 

zijn dochter nog steeds kwalijk neemt dat haar 

moeder bij de bevalling  is overleden. 
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Er zijn ook mensen die het helemaal niet eens zijn met zo’n prestigieus project zoals de bouw van de kathedraal. 

Daarom wordt er regelmatig sabotage gepleegd, zelfs brandstichting wordt daarbij niet geschuwd…  

Mette en Thies dreigen daar op een dag het slachtoffer van te worden.   

 

Als de vader van Mette door een ongeluk om het leven komt, ontfermt haar tante zich over het meisje. Die tante 

is uitbaatster van de herberg buiten de stad, ‘De Rode Lantaarn’. Daar zal Mette worden ingezet om ‘de heren’ te 

amuseren'. Thies zet alles op alles om dat te voorkomen en om haar te helpen… 

 

 

‘Strijd om de kathedraal’ is een spannend historisch verhaal, spelend in 1422 in ‘Trichterbosch’, een ‘mix’ van Den 

Bosch en Maastricht. 

 

Het geeft een prachtig beeld van  het leven in een middeleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, het felle 

verzet daartegen en van de (soms dubieuze) rol die de geestelijkheid speelt. Maar ook van de bijzondere 

vriendschap tussen Thies en de blinde Mette. Daarom hebben we de ondertitel 'Liefde overwint alles...' aan de 

naam van de theaterproductie toegevoegd…  

  

'Strijd om de kathedraal' is een uitgave van: 
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De plannen voor ‘Weg uit de Peel’ waren ambitieus maar bleken, gelukkig, realiseerbaar.  

Voor ‘Strijd om de kathedraal’ leggen we de lat zelfs nog een beetje hoger!  

Audities 

Voor de rolbezetting in ‘de Strijd’ zouden we natuurlijk de spelersgroep van ‘Weg uit de Peel’ opnieuw kunnen 

mobiliseren. Hoewel naar verwachting een groot deel van deze cast weer heel graag mee wil spelen in de nieuwe 

productie willen we graag met een aantal  ‘nieuwe’ spelers gaan werken.  

Daarom zijn er op 26 en 27 juni openbare audities waarvoor iedereen zich kan aanmelden. We hopen zo acteurs 

en actrices te ontmoeten die nog niet bij ons gespeeld hebben. Hierdoor komt er nieuwe energie in de groep en 

ontstaan weer nieuwe ideeën en inzichten. Uit de aanmeldingen voor de audities die tot nu toe zijn 

binnengekomen blijkt ongeveer 30% van de geïnteresseerden ‘nieuw’ te zijn. Daar zijn wij blij mee.  

 

 

‘Theaters’ 

‘Strijd om de kathedraal’ speelt zich af in de open lucht. 

Locatietheater heeft een bijzondere charme en geeft ons 

alle ruimte om qua decor, tribunes en overige faciliteiten 

precies hetgeen te bouwen dat wij voor ogen hebben: 

We gaan een compleet middeleeuws dorp neerzetten 

waarin onze bezoekers van harte welkom zijn. 

 

 

Aan deze werkwijze kleven natuurlijk risico’s, dat hebben we, tijdens een zomerstorm in Helenaveen, aan den 

lijven ondervonden: Drie dagen voor een voorstelling van ‘Weg uit de Peel’ vloog een groot deel van ons 

spelersdorp de Peel in… 

 

Meteorologisch nemen we dus bepaalde risico’s maar met professionele informatievoorziening over de 

weersomstandigheden kunnen wij veilige en weloverwogen beslissingen nemen. Dat is in het verleden meer dan 

eens gebleken. Mocht een voorstelling niet door kunnen gaan dan hebben wij in onze planning de mogelijkheid 

om uit te wijken naar een andere datum. Is dat onverhoopt niet haalbaar dan volgt restitutie van het voor de 

kaarten betaalde bedrag. 

 

Naast ‘het weer’ biedt openluchttheater natuurlijk ook uitdagingen qua techniek en logistiek. Gebaseerd op onze 

ervaringen (we hebben ‘Weg uit de Peel’ op 5 locaties opgebouwd en weer afgebroken) zien wij die met 

vertrouwen tegemoet. Voorop staat dat we er alles aan doen om de locaties en de omgeving daarvan zo min 

mogelijk belasten en dat we onze speelplekken netter en schoner achterlaten dan we ze hebben aangetroffen.  

 

Locaties 

Qua locaties beperken we ons bij deze productie tot twee plekken: Eentje in Noord-Brabant en één in Limburg. 

Dit omdat we in die provincies naam (en faam) hebben verworven met ‘Weg uit de Peel’ en omdat het grootste 

deel van onze spelers uit deze regionen komt.   
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Op elke locatie wordt een (brand)veilig middeleeuws, dorp opgebouwd, dat bestaat uit: 

- Tribunes (we streven ernaar om per uitvoering minstens 500 bezoekers een plaats te kunnen bieden) 

- Een imponerend decor waarin weer bijzondere vondsten worden verwerkt 

- Horecafaciliteiten (voor zover die nog niet op de locaties voorhanden zijn) 

- Spelers / backstage-dorp voorzien van alle faciliteiten 

- Een afgesloten deel waar de dieren verblijven die een rol in de voorstelling spelen 

- Het sfeergebied waar bezoekers al in de stemming worden gebracht door onze figuranten 

- Parkeergelegenheid, beheerd door onze eigen parkeerwachters 

- EHBO-voorzieningen 

- Organisatiekantoor en informatiecentrum 

De eisen die we stellen aan de speellocaties 

zijn hoog. We hebben echt veel ruimte nodig 

om onze plannen te verwezenlijken. Verder 

zijn de bereikbaarheid (voor publiek en 

hulpdiensten), de omvang en de 

afsluitbaarheid van het terrein van cruciaal 

belang.  

We zijn momenteel druk doende om geschikte 

locaties in kaart te brengen.  

 

Voordat een uitvoering start wordt het gehele terrein door ons gecontroleerd (LMRA) op veiligheid en 

toegankelijkheid, dit in overleg met de lokale hulpdiensten. Uiteraard beschikken wij over voldoende 

blusmateriaal en andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld noodverlichting. 

Na elke uitvoering wordt het hele ‘dorp’ opgeruimd en op orde gebracht voor de volgende voorstelling. 

 

De cast 

De auteur van het boek is ook onze scriptschrijver en regisseur. Dit geeft ons alle ruimte om het bestaande 

verhaal compleet naar onze hand te zetten. Het publiek en onze partners zijn inmiddels veel van ons gewend. 

Graag overtreffen wij hun verwachtingen door opnieuw met een heel grote groep getalenteerde en enthousiaste 

spelers aan de slag te gaan.  

 

Naar verwachting zullen elke voorstelling 80 tot 100 acteurs hun beste beentje voorzetten in hun rol(len). Jong en 

oud, ervaren en onervaren: Iedereen die zich 100% in wil zetten voor ‘de Strijd’ is welkom en wordt op 

professionele wijze begeleid en gecoacht om het beste uit haar / hemzelf te halen. Kleine rollen bestaan niet, dus 

ook onze figuranten krijgen alle aandacht. 

  

Datzelfde geldt voor alle medewerkers die backstage nodig zijn voor het in goede banen leiden van de 

uitvoeringen. Dit is een groep van 50 tot 80 personen die zorgt voor de ontvangst van bezoekers, kostuums, 

veiligheid, decorwisselingen, techniek, enzovoorts. Ook zullen weer dieren deel uitmaken van de ‘cast’. 

Natuurlijk worden deze bijzonder spelers compleet in de watten gelegd…  

 

De beleving 

Het publiek beleeft de middeleeuwen bij onze voorstellingen. Al voordat bezoekers het theater betreden zorgen 

figuranten er in het sfeergebied voor dat men zich waant in vroeger tijden.  

 

‘Weg uit de Peel’ vanuit 

de lucht gezien. 

Linksboven het 

‘spelersdorp’ en het 

dierenverblijf. 
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We willen ons publiek bij bepaalde uitvoeringen de gelegenheid bieden om in ‘het sfeergebied’ te dineren, 

verzorgd door een lokale cateraar. Het diner is uiteraard volledig in middeleeuwse stijl en aankleding. Hierdoor 

wordt de beleving van de avond nog intenser en is de avond uit helemaal ‘compleet’.  

Dit biedt onze partners (u bijvoorbeeld) ook extra mogelijkheden voor relatiemarketing. 

 

 

Onderwijs / educatief aspect 

Net als bij ‘Weg uit de Peel’ willen wij scholen betrekken bij dit 

bijzondere project. Hiermee steken we in op: Historie, cultuur, lezen 

en theater. 

 

Voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de brugklassen 

stellen we een interessant pakket samen. Hierin zitten exemplaren 

van het boek, flyers en de mogelijkheid om een (online) film / 

presentatie te bekijken waarin Jacques Vriens vertelt over de 

totstandkoming van het boek en de theaterproductie. Daarnaast 

geven we beknopte informatie over het leven in de middeleeuwen en 

sluiten we de educatieve middag af met een online quiz. 

 

Daarnaast mogen scholen uit de regio een (backstage) kijkje komen 

nemen in onze theaters. Daar krijgen zij uitleg ‘Strijd om de 

kathedraal’ en natuurlijk behoort een ‘meet & greet’ met Jacques 

Vriens tot de mogelijkheden.  

 

De exacte invulling van de excursies wordt in overleg met de scholen 

vastgesteld, net als eventuele andere activiteiten op educatief 

gebied, met externe partners. 

 

 

Inclusiviteit  

Wij vinden het belangrijk dat iederéén de kans heeft om onze productie(s) te beleven, ook mensen met een 

visuele beperking. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met stichting ‘Komt het zien’.  

Deze stichting verzorgt audiodescriptie van voorstellingen door blinden-

tolken zodat ook mensen die blind of slechtziend zijn van theater kunnen 

genieten. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de theaterproducent. 

Hun gasten betalen namelijk het reguliere tarief voor een kaartje. 

In nauwe samenwerking met ‘Komt het zien’ wordt een compleet 

programma samengesteld dat bestaat uit: 

 

Het voorbereidingspakket dat een week voor de voorstelling digitaal beschikbaar is met daarin (gesproken): 

Uitleg over het verhaal, het decor, de locatie, enz.. Ook stellen de spelers zich, in geluidsfragmenten, voor. 

 

Op de dag van de uitvoering wordt de groep apart ontvangen voor de ‘meet & feel’: Een rondleiding door het 

decor (dat ze kunnen aanraken) een ontmoeting met de hoofdrolspelers (om aan hun stemmen te wennen) en 

het voelen van kostuums en rekwisieten. Ook hoort hier een introductie van de regisseur en de producent bij. 

 

Tijdens de voorstelling beschrijft een blindentolk, vanuit een speciale geluidsdichte cabine, via koptelefoons wat 

er allemaal gebeurt op het toneel. Ter voorbereiding hierop voorzien wij de blindentolk (ruim van tevoren) van 
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het script, videobeelden en kan hij/zij al eerder een uitvoering bijwonen om aantekeningen te maken. 

Samen met stichting ‘Komt het zien’ hopen wij van harte dat ook blinde en slechtziende theaterliefhebbers 

kunnen genieten van ‘Strijd om de kathedraal’. Daarvoor geven wij extra ruimte tijdens één van onze 

matineevoorstellingen en investeren wij een bedrag (zie begroting) in deze samenwerking.  

 

Toegankelijkheid 

De verwachting is dat er per uitvoering ongeveer 10 personen aanwezig zijn die slecht ter been zijn of vanwege 

een andere reden de tribunes niet eenvoudig kunnen bereiken of er niet op kunnen plaatsnemen. De ervaringen 

die we hiermee hebben opgedaan bij ‘Weg uit de Peel’ gebruiken we uiteraard voor ‘Strijd om de kathedraal’.  

In dat kader besteden wij uitgebreid en extra aandacht aan: 

- Speciale parkeerplaatsen en ‘kiss & ride’-mogelijkheden bij aankomst en vertrek 

- Leggen van goed begaanbare rijplaten van en naar de tribunes en het sfeergebied  

- Reserveren van speciale plaatsen op de tribunes (ook voor begeleiders) 

- Rolstoeltoilet 

- Extra persoonlijke begeleiding door ons backstage-team  

Zodoende kunnen ook mensen met een rolstoel of rollator ons theater probleemloos bezoeken. 

 

Muziek 

Natuurlijk speelt ook de muzikale omlijsting een grote rol in ‘Strijd om de kathedraal’. Speciaal voor deze 

productie hebben we Ernst Jansz (CCC inc, Doe Maar) bereid gevonden om een aantal composities voor ons te 

schrijven.  

Een ‘grote naam’ die vol enthousiasme, ook vanwege zijn ervaringen met ons bij ‘Weg uit de Peel’, mooie en 

toepasselijke muziek gaat maken. Daar zijn wij natuurlijk best trots op!  

Zijn composities zullen deels door hemzelf en deels door (amateur-)muzikanten worden ingespeeld en 

opgenomen.  

 

 

Dvd 

Van de ‘making off’ en de voorstelling wordt een professionele filmregistratie gemaakt. Hierdoor wordt het voor 

bezoekers mogelijk om een (leerzaam en uniek!) kijkje achter de schermen van deze grote productie te nemen. 

Daarnaast biedt de registratie van een uitvoering ook mensen die niet in de gelegenheid zijn (geweest) om een 

voorstelling te bezoeken om het stuk toch te beleven. 
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WAAROM DE SCHRIJVER VAN KATHEDRALEN HOUDT 

Als kleuter woonde ik in Den Bosch. ‘Onze’ kerk was de Sint Jan, 

die prachtige middeleeuwse kathedraal. Het was de tijd dat je 

iedere zondag naar de kerk ging, dus ging ik braaf mee. Wat er 

allemaal werd verkondigd -in die tijd was dat nog voornamelijk in 

het Latijn- ging aan mij voorbij, maar die gigantische kerk vond ik 

magisch. Ik verbeeldde mij dat ik een engel was en er rondvloog, 

door het hoge middenschip, de zijbeuken en over het koor. 

 

De nachtmis was het hoogtepunt. Die was toen nog echt ’s 

nachts om drie uur. Er brandden honderden kaarsen, het rook 

naar wierook, het koor jubelde en op het altaar was een theater-

voorstelling met heel veel mannen in prachtige gewaden. De mis 

duurde wel erg lang voor een kleuter en ik viel meestal in slaap 

op de betoverende nachtelijke Gregoriaanse gezangen. 

 

Op mijn zesde verhuisden we naar Helmond, waar mijn ouders een hotel begonnen op de markt, naast een kerk. 

Die viel mij erg tegen, want ik was de Sint Jan gewend maar alles went… 

 

Mijn interesse voor kathedralen bleef. Als schoolmeester vertelde ik natuurlijk over de middeleeuwen en 

verdiepte me daarvoor ook in de bouw van deze prachtige kerken. Ik bezocht buitenlandse kathedralen, zwierf 

erin rond en klom via allerlei enge trapjes op de daken. Steeds meer raakte ik onder de indruk omdat ik me 

realiseerde dat het vaak bijna honderd jaar duurde voor een kathedraal klaar was en er generaties arbeiders en 

bouwmeesters mee bezig waren geweest. 

 

Ik kwam er ook achter ook dat er best veel weerstand was tegen de bouw van zo'n kerk: Zoiets hoogs dat naar de 

hemel reikte, was ‘de Goden verzoeken.’ Ook waren er felle protesten omdat vaak een deel van de stad werd 

afgebroken om plaats te maken voor de kerk. Want het was ook een prestige object en dat hoorde natuurlijk 

binnen de stadsmuren thuis. 

 

Daarnaast intrigeren de middeleeuwen mij door grote 

sociale ongelijkheid. Zeker wanneer je een handicap had,  

viel je al snel buiten de maatschappij. Zoals de blinde Mette, 

één van de hoofdpersonen uit mijn boek. Andere kinderen 

mogen niet met haar omgaan, omdat ze ‘verdacht’ is. Thies, 

de zoon van de bouwmeester trekt zich daar niets van aan. 

Dat zorgt ongewild voor de nodige spanning en onrust in de 

familie, in de stad en op de bouwplaats van de kathedraal, 

maar: Liefde overwint alles…   



                                                                                                                                                           Partnerdocumentatie voor                                        

De plannen voor ‘Strijd om de kathedraal’ zijn opnieuw ambitieus maar realistisch. De begroting laat zien dat de 
productie met een bezettingsgraad van 80% van de 7.000 tribuneplaatsen en voldoende bijdragen vanuit de 
overheid, het bedrijfsleven en overige welwillende partijen kostendekkend is.  
 
Omdat ‘Strijd om de kathedraal’ een initiatief is van de schrijver zelf en de door hem betrokken ‘strijders’ uit volle 
overtuiging aan deze productie meewerken zal het zeker geen commercieel spektakel worden. Maar toch…  
 
Gezien de PR-mogelijkheden en de (ook landelijke!) uitstraling van een groot project als dit, rekenen we erop dat 
de kaartverkoop zeker de benodigde grens zal halen.  
Voor de rest van de financiën doen wij graag een beroep op u…  
 
De haalbaarheid van ‘Strijd om de kathedraal’ staat of valt namelijk bij de betrokkenheid van meerdere partijen.  
Wij hopen dat u, als partner, wilt participeren in dit unieke project. Wij gaan graag met u in gesprek over de 
mogelijkheden die daarvoor zijn of die we daarvoor creëren. 
 
Met ‘Strijd om de kathedraal’ en de communicatie over deze productie gaan we grensoverschrijdend te werk, we 
bedoelen hier de provinciegrenzen mee. Daarom gaan we ook graag de samenwerking aan met landelijke 
instanties en partijen. 
 
Voor elke samenwerking geldt dat wij u de mogelijkheid bieden om uw product, dienst of bedrijf aan een groot 
publiek bekend te maken. U ondersteunt namelijk niet alleen een uniek project, u geeft door uw sponsoring ook 
duidelijk aan dat u:  

 
- Cultuur een warm hart toedraagt  
 
- Amateurkunst in professionele vorm ondersteunt 
 
- Gevoel heeft voor historie  
 
- Betrokken bent bij maatschappelijke kwesties  
 
- Samenwerking hoog in het vaandel draagt. 
 
Prima proposities dus!  
 

 
Natuurlijk staan wij open voor andere samenwerkingsvormen. Als u uw partnership op een bepaalde manier 
wenst in te vullen dan kijken wij graag samen met u naar een vorm die zowel voor u, de productie als het publiek 
optimaal is. Wij stellen ons hierin bijzonder flexibel op!  
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om voor uw relaties en/of medewerkers een speciale uitvoering of een speciaal 
arrangement, eventueel met diner en andere hospitality, te organiseren. Aangezien dit maatwerk is gaan we 
hierover graag met u in gesprek. 
 
Mocht u aanvullende informatie wensen hebben of de  speciale invulling voor uw organisatie met ons willen 
bespreken, neem dan even contact op met:  
Bas Leenders  

Producent ‘Strijd om de kathedraal’  

Mail: bas@detheatermakers.nl 

Telefoon: 06 46 234 355  

 

Een afspraak is daarna heel snel gemaakt… 
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Zoals aangegeven bieden wij u graag de mogelijkheid om uw product, dienst en organisatie via ‘Strijd om de 

kathedraal’ te promoten. Om u een beeld te geven van de items en kanalen die ingezet worden voor de promotie 

van de voorstellingen en overige communicatie (waarop u dus kunt aanhaken) een aantal voorbeelden: 

 

Sociale media 

Facebook, Youtube en Instagram van de Theatermakers, later ook specifiek voor ‘Strijd om de kathedraal’. 

 

Websites 

De website van de Theatermakers en, als de kaartverkoop start een aparte site voor ‘Strijd om de kathedraal’. 

 

Drukwerk - Flyers (algemeen, voor scholen, voor boekhandels) 

   - Programmaboeken (verkrijgbaar bij de uitvoeringen) 

   - Souvenirboeken (voor spelers en medewerkers) 

   - Posters. 

 

Dvd’s  

Met de professionele registratie van de voorstelling en backstage-beelden in de vorm van een mini-

documentaire en een fotoreportage. 

 

Boarding / vlaggen e.d.  

Wij bieden een (beperkte) mogelijkheid tot het plaatsen van boarding / banners op de locaties van de 

uitvoeringen. 

 

Bijeenkomsten 

Meerdere presentaties en persconferenties, daarnaast ook, los van de repetities, bijeenkomsten met de cast en 

crew. 

 

Media 

Aan ‘Weg uit de Peel’ is ruimschoots aandacht besteed door diverse media in de pers en op radio en televisie. 

Gelukkig mogen we ook voor de promotie van ‘Strijd om de kathedraal’ weer een beroep doen op: 

Bie Os Omroep Brabant (Radio en TV) 

Brabants Dagblad Omroep Centraal 

De Limburger Omroep Horst aan de Maas 

DMG Omroep Peel & Maas 

Eindhovens Dagblad Omroep Venray 

Gemerts Nieuwsblad RTV Horizon 

GL8 RTV Maastricht 

Hallo! RTV Parkstad 

Helmond TV Siris 

Kontakt Traverse 

L1 (Radio en TV) Via Limburg 

Lokale Omroep Mill Weekblad voor Deurne 

Meer Vandaag 3ML (radio) 

ML5  
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Script en regie: Jacques Vriens  

Jacques is al meer dan veertig jaar schrijver van bekende kinderboeken 

zoals Achtste-groepers huilen niet; Meester Jaap en zijn meeste recente 

boek:  Mijn vader woont in het tuinhuis. 

Daarnaast was hij vijfentwintig jaar werkzaam in het basisonderwijs, 
waarvan bijna twintig jaar als directeur. 
Inmiddels werden drie van zijn boeken verfilmd: Tien torens diep, Achtste 
groepers huilen niet en Oorlogsgeheimen. Op dit moment wordt de 
verfilming van zijn boek Niet thuis voorbereid 
 
Jacques woonde tot zijn zesde in ’s Hertogenbosch en werd als kind 
regelmatig meegenomen naar de St. Jans kathedraal. Het imposante 
bouwwerk fascineerde hem toen al. Op blz. 11 van deze presentatie 

vertelt hij daar meer over. Ook over hoe hij als meester zijn leerlingen graag spannende verhalen vertelde over de 
bouw van een kathedraal en samen met hen de St. Jan bezocht 
 
Naast succesvol kinderboekenschrijver is Jacques ook een bevlogen en ervaren regisseur van amateurtoneel.  
Verder schreef hij ook een groot aantal toneelstukken zowel voor volwassenen als kinderen. Het dus geen 
verrassing dat hij ook voor deze  theaterproductie het script schrijft en de regie op zich neemt. 
Met ‘Weg uit de Peel’ heeft hij  laten zien dat een grote productie voor hem geen probleem is. Hij slaagde er bij 
‘De Peel’ in om kleine en grote mensen te begeleiden naar bijzondere spelprestaties, waarbij voor hem steeds 
voorop stond (en staat): het spelplezier en de goed sfeer in de ‘troep’.   
Daarnaast is de samenwerking met Bas Leenders en Casper Vriens voor hem erg belangrijk. Het ‘driemanschap’ 
van De Theatermakers vult elkaar uitstekend aan. 
Dat leverde al een prachtige voorstelling op (Weg uit de Peel) en zorgt ervoor dat Jacques vol vertrouwen ‘De 
Kathedraal ‘ binnenstapt. 
 

Productie en communicatie: Bas Leenders - CombasiQ Marketing & Communicatie 

Bas is erfelijk belast met het theatervirus: Als zoon van een regisseur 

en een getalenteerde actrice was ‘toneel’ nooit ver weg. Na een aantal 

rollen gespeeld te hebben bij toneelgroep ’t GAT besloot hij zijn 

uitdaging liever achter de schermen te zoeken…  

 

Dat resulteerde in succesvolle grote producties zoals ‘Van wor ik bén’ 

en ‘Weg uit de Peel’ waarbij Bas algemeen productieleider was en ook 

de PR en promotie voor zijn rekening nam. Daarnaast is hij voorzitter 

van toneelgroep ’t GAT in Gemert waarvoor hij als ‘hobby’ eigenlijk 

precies hetzelfde doet…. 

Binnen stichting de Theatermakers is Bas de producent en algemeen 

‘regelneef’. Ook is Bas hij verantwoordelijk voor alle communicatie en promotie. Dat is logisch want hij is ook 

eigenaar van CombasiQ Marketing & Communicatie, zijn reclamebureau dat in Gemert is gevestigd.  

Alle concepten, plannen, drukwerk, organisatie, communicatie, ontwerpen, beelden, teksten, video, websites en 

social media voor ‘Strijd om de kathedraal’ worden door Bas verzorgd.  
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Technische realisatie en ontwerp: Casper Vriens - BoekenTheater 

Casper is al ruim vijfentwintig jaar werkzaam als licht- , geluid- en 

video-ontwerper en als zelfstandig theatertechnicus.   

In die hoedanigheden ben én was hij nauw betrokken bij diverse 

professionele (muziek)theaterproducties van bijvoorbeeld Matzer 

Theater producties, Bos Theaterproducties, Gerard van Maasakkers, 

Theater Artemis en Het Zuidelijke Toneel. Casper verzorgde ook alle 

techniek bij grote amateur openluchtproducties van toneelgroep De 

Kern in Handel, ‘Van wor ik bén’ en natuurlijk bij ‘Weg uit de Peel’.  

Dergelijke locatie-voorstellingen vragen flink wat creativiteit en zijn een 

technische uitdaging waarin hij zich graag vastbijt. 

Casper gaat graag op stap met de bekende kinderboekenschrijver 

Jacques Vriens (zijn vader) om de techniek te verzorgen bij zijn bijzondere sprookjesvoorstellingen. Verder 

verhuurt hij apparatuur voor muziekproducties, filmavonden, presentaties, live streams en zo meer en neemt hij, 

indien gewenst, de bediening voor zijn rekening. 

Binnen stichting De Theatermakers verzorgt Casper de boekhouding, vergunning- en subsidieaanvragen, de 

logistiek en uiteraard het licht en geluid. Daarnaast is hij als BHV’er mede verantwoordelijk voor de veiligheid van 

onze bezoekers, de medewerkers en de inrichting van het speelterrein. 

 

 

In de bijlage treft u de begroting zoals aan die is opgesteld voor de totale productie van ‘Strijd om de kathedraal’. 

Hoewel een begroting altijd ‘vigerend’ is, geeft dit overzicht een goed beeld van de ‘te dichten gaten’.  

 

Uiteraard zijn wij altijd bereid om deze begroting persoonlijk toe te lichten in een gesprek over uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mede dankzij u… 
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Laten we hopen dat het mogelijk is om in 2022 een reeks (prachtige) voorstellingen te spelen.  

Sinds Covid is ‘alles anders’ maar wij gaan uit van positieve scenario’s. U toch ook? 

Data waarop ‘Strijd om de kathedraal’ hopelijk te zien zal zijn: 

    

 
Donderdag 26 mei 2022 première Woensdag 1 juni 2022 uitwijk 

Vrijdag 27 mei 2022 voorstelling Vrijdag 3 juni 2022 voorstelling 

Zaterdag 28 mei 2022 voorstelling Zaterdag 4 juni 2022 voorstelling 

Zondag 29 mei 2022 voorstelling Zondag 5 juni 2022 matinee + optie avond 

Maandag 30 mei 2022 uitwijk  

Donderdag 16 juni uitkoop Woensdag 22 juni 2022 uitwijk  

Vrijdag 17 juni 2022 voorstelling Donderdag 23 juni 2022 voorstelling 

Zaterdag 18 juni 2022 voorstelling Vrijdag 24 juni 2022 voorstelling 

Zondag 19 juni 2022 matinee Zaterdag 25 juni 2022 voorstelling 

Maandag 20 juni 2022 uitwijk Zondag 26 juni 2022 voorstelling 

 Maandag 27 juni 2022 uitwijk 

In de huidige tijd staat oud, dus ook middeleeuws, erfgoed nog steeds midden in de 

belangstelling. Met grote regelmaat buigen commissies, besturen en gebruikers zich 

over de (nieuwe) mogelijkheden van dergelijk historisch erfgoed. Hele bibliotheken (al 

dan niet gevestigd in een oud gebouw) zijn volgeschreven met herbestemmings-

plannen, onderhoudsprojecten en andere gewichtige documenten die het  

voortbestaan van eeuwenoud vastgoed moeten waarborgen. 

 

Voor alle personen en instanties die bij dergelijke projecten betrokken zijn maar  

zeker ook voor alle mensen die deze oude gebouwen bezoeken of passeren  

is het interessant om ook eens te weten (of te ‘leren’) hoe ze tot stand  

gekomen zijn. Alleen al het feit dat er soms wel een eeuw aan een kathedraal  

werd gebouwd is indrukwekkend. Zeker in het perspectief dat destijds  

alles nog ‘met de hand’ gemaakt moest worden.  

 Ook de sociale context waarin de bouw plaatsvond (en de weerstand 

daartegen) verdienen aandacht en vergroten het respect voor het 

uiteindelijke resultaat.  

Naast historische en religieuze waarde hebben kathedralen (en ander 

cultureel erfgoed) vaak grote toeristische, architectonische en 

emotionele waarde zoals bleek bij de grote brand in de  

Notre Dame van Parijs in 2019. 

‘Strijd om de Kathedraal’ plaatst het (voort)bestaan van 

cultureel erfgoed in een historisch perspectief. Het verhaal 

maakt zichtbaar en tastbaar hoe en onder welke 

omstandigheden er gewerkt werd aan gebouwen die nu, 

eeuwen later, nog steeds ontzag inboezemen.  

Het respect daarvoor draagt bij aan de waardering voor en 

het (beter) conserveren van ons erfgoed.  

Hieraan werken de Theatermakers graag mee!    


