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De maatschappelijke functie 

van archieven

door André Troost

Een rol die voor een gemeentearchief is weggelegd is de bijdrage die het kan 
leveren aan

Quintus
In de etalage
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Nieuwe samenwerking Quintus en 

Ventura succesvol begonnen

door Tabitha Last-Wilderdijk

Om het theateraanbod binnen Kampen te vergroten, verbreden en naar 
een nóg hoger niveau te tillen, hebben Quintus en Ventura de handen 
ineengeslagen. Na een eerste, succesvolle samenwerking tijdens de In-
ternationale Hanzedagen in 2017, presenteerde Quintus in mei 2018 een 
compleet gezamenlijk cursusprogramma voor musical en theater. De rol-
verdeling: Quintus verzorgt voortaan de lessen, Ventura ontwikkelt zich 
verder in haar oorspronkelijke rol als theaterbureau en productiehuis.

Samenwerking
Sinds jaar en dag zijn Jeugdtheater Ventura en Quintus, centrum voor kunst 
en kunsteducatie bekende spelers in het culturele veld van Kampen als het 
gaat om theater maken. Als productiehuis Ventura in de jaren negentig een 
auditie organiseert voor haar debuutproductie Dear Janet, is de opkomst 
enorm. Jan Liefting - geestelijk vader van Ventura en artistiek directeur bij 
Kerst in Oud Kampen - herinnert het zich nog goed: ‘Er kwamen 250 audi-
tanten! Terwijl er maar dertig rollen te verdelen waren. We vonden het zo 
sneu om zoveel jonge mensen teleur te stellen dat we besloten om voor hen 
een musicalschool op te richten. Een geweldige tijd volgde. In de loop der 
jaren groeide de musicalschool steeds verder, werden de leerlingen steeds 
jonger en ging er zóveel tijd in de opleiding zitten, dat we niet meer toe-
kwamen aan onze basis: het maken van theaterproducties. De coördinatie 
en financiering van alle activiteiten werd steeds ingewikkelder. Als bestuur 
zochten we een oplossing en die vonden we in de samenwerking met Quin-
tus. We doen nu beiden waar we goed in zijn! Door de samenwerking hopen 
we het theatermaken in Kampen naar een nóg hoger niveau te tillen. Met 
ingang van cursusseizoen 2018-2019 verzorgt Quintus alle theater- en mu-
sicallessen. Zo kan Ventura zich helemaal richten op de producties en eve-
nementen, zoals Kerst in Oud Kampen, een festival dat sinds de start eind 
jaren negentig heel groot is geworden, zowel qua organisatie als ambitie.’
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Theaterpijlers
Na een eerste succesvolle, gezamenlijke productie tijdens de Internationale 
Hanzedagen in 2017, kon Quintus tijdens het Open Huis in mei 2018 het 
kersverse theatercursusprogramma presenteren. Voor alle leeftijden en 
met vijf pijlers: musical, theater, muziektheater, werkplaatsen en selectie-
klassen. Nauw betrokken hierbij was Quintus-coördinator Laura Beuze: ‘Bij 
musical gaat het om de combinatie van dans, spel en zang, aangeboden 
in carrouselvorm. Alle musicalgroepen werken in de eerste helft van het 
seizoen toe naar een optreden tijdens Kerst in Oud Kampen en de tweede 
helft naar een eindvoorstelling. Bij theater draait het om theater spelen én 
maken. Ook deze groepen - van kinderen tot volwassenen! - werken in de 
tweede helft van het seizoen naar een eindvoorstelling toe. Nieuw zijn de 
werkplaatsen theater: in deze cursus leer je al je creatieve ideeën omzetten 
in een theatrale voorstelling of scène, maar ook wat er - praktisch gezien - 

8 mannen met 8 trauma’s. Muziektheatergroep AvonTura was ook deze editie van Kerst in Oud Kampen weer van de partij met 
een geheel eigen straattheater-act in het Keizerkwartier. Foto: Quintus. 
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komt kijken bij het maken van een voorstelling. Je denkt en werkt dan ook 
zelf mee aan decor, kostuums en grime. De selectieklassen werken heel ge-
richt naar een professionele voorstelling. Deelname aan deze groepen kan 
alleen op basis van auditie, die in juli wordt afgenomen. 
Tot slot AvonTura, onze muziektheatergroep voor volwassenen, waarbij spel 
en zang worden gecombineerd. AvonTura heeft de gewoonte om op improvi-
satiebasis voorstellingen en acts met elkaar te bedenken. Naast het aanleren 
van de theatertechnieken tijdens de repetities, staan deze cursisten dus re-
gelmatig op een podium. In de breedste zin van het woord. Soms staan ze op 
straat te spelen, dan weer in een theater of in een zaal. Theatermaken kan 
immers overal!’

Bruisende theaterafdeling
Als kunstencentrum van en voor de gemeente Kampen en omstreken heeft 
Quintus, naast het aanbod van muziek, dans, schrijven, kunst & ambacht, 
met dit nieuwe programma niet alleen een bruisende theaterafdeling ge-
creëerd, maar ook het cursusaanbod gecompleteerd. Directeur Hendrik Jan 
Houtsma: ‘Quintus verzorgt en organiseert cursussen, lessen en workshops 
van hoge kwaliteit. We werken altijd met vakdocenten en professionals. We 
willen zoveel mogelijk Kampenaren (en anderen) de kans geven om het ple-
zier en de kracht van theatermaken en spelen te ervaren. Samen met Ven-
tura zien we kans om dit mogelijk te maken. We bieden een stevige basisop-
leiding theater aan, met dans, zang en spel, maar laten onze leerlingen ook 
volop genieten van alle faciliteiten van ons gebouw, de organisatie, maar 
ook van andere activiteiten die hier plaatsvinden op het gebied van muziek, 
dans, kunst en ambachten.’

Kerst in Oud Kampen
Enkele maanden na de start van het cursusseizoen blijkt de officiële over-
stap goed verlopen. Houtsma: ‘Al na een paar weken had het gros van de 
voorheen Ventura-leerlingen zich bij Quintus aangemeld. De woensdagmid-
dag was altijd al een bruisende middag bij Quintus. Met alle musicalleerlin-
gen erbij is het helemaal gezellig! Er is hard gewerkt aan de eerste musicals 
en theatervoorstellingen voor Kerst in Oud Kampen. We kijken terug op een 
enorm geslaagd Kerst-in-Oud-Kampen-weekend waar, ondanks het regenach-
tige weer, maar liefst 70.000 bezoekers op af kwamen. Onze selectieklassen 
stonden gezamenlijk op de planken op het Koeplein met de indrukwekken-
de musical Oorlogswinter, een verhaal over de angst, moed en hoop van drie 
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Kamper zussen in de strenge winter van 1944. Op de Botermarkt rouleerden 
onze overige musicalgroepen, met mooie musicals als Suske & Wiske, Pinok-
kio en Kleine mensen, grote dingen. Onze muziektheatergroep AvonTura was 
natuurlijk ook weer van de partij met een geheel eigen straattheater-act in 
het Keizerkwartier. In de Stadsgehoorzaal, dat voor de gelegenheid was om-
gedoopt tot Kunstpaleis, hebben we een prachtig programma met theater, 
muziek, dans, kunst en ambacht mogen laten zien. Al met al een sfeervolle 
afsluiting van 2018.’
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