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POSTE RESTANTE
Eindelijk lossen we onze belofte in u nog een allerlaatste, het 75ste, Bonheur
Bericht te sturen. Wij beloofden u dat toen we op 31 december 2012 figuurlijk de
deuren van Bonheur achter ons sloten.
Voor u was de deur dicht, voor ons nog niet. Het heeft van ons langer dan gedacht
veel tijd gevraagd Bonheur “op te ruimen”, en zelfs dat is eigenlijk nog niet
helemaal gelukt.
Het fysieke archief, de scripts, de foto's en registraties, de correspondentie is
overgedragen aan het Stadsarchief. Het archief van Bonheur is openbaar en
aldaar op aanvraag voor iedereen in te zien.
De inventaris hebben we overgedragen aan collegagezelschappen. Anders dan
verwacht is de voormalige gymnastiekschool, met het leeuwendeel van de
inrichting, nog niet definitief betrokken door een ander podiumgezelschap. Wij
hopen evenwel dat dit alsnog zal gebeuren; dat de tribune, het licht, geluid, de bar,
foyer en terras weer in gebruik genomen gaan worden en u in dit fijne gebouw
weer voorstellingen kan gaan zien.
Een deel van het opruimen van ons archief bestond eruit oud videomateriaal te
digitaliseren. Beelden uit de jaren 80 en 90 zijn beslist van een mindere kwaliteit,
zowel qua beeld als geluid, een deel was zelfs helemaal niet meer te redden.
Toch zijn we erin geslaagd om drie compilaties te maken waarop u beelden van
bijna 40 voorstellingen terug kunt zien.
U kunt ze bekijken op de website van Bonheur. Daar is zowel de documentaire
van Kunstkanaal te vinden van toen we in 1988 naar Rotterdam kwamen en onze
intrek namen in de voormalige gymnastiekschool, als de reportage van TV
Rijnmond naar aanleiding van de allerlaatste voorstelling van Bonheur in 2012.
Voor de volledige registraties van de voorstellingen verwijzen we nogmaals naar
het Stadsarchief.
Op www.bonheur.nl hebben wij een digitaal naslagwerk van de voorstellingen en
projecten van Bonheur ingericht, met achtergrondinformatie en scènefoto's.
Het doet ons plezier u te laten weten dat enkele jonge makers die voor de trouwe
Bonheur bezoeker geen onbekenden zijn het initiatief hebben genomen om een
nieuw toneelgezelschap op te richten; Nieuw Repertoire bestaat uit acteurs Joost
Dekker, Michiel Bijmans en Laura Mentink, auteur Hayco Oudeman en producent
Anouk van Oosterom. Wij zijn blij dat ze de ambitie hebben om vanuit deze stad
de ruimte te zoeken voor een kleinschalig, eigenzinnig en professioneel werkend
gezelschap. Wij zouden hen graag de gelegenheid geven zich zelf aan u voor te
stellen middels een éénmalig bericht aan ons e-mailbestand. Mocht u daar geen
prijs op stellen dan kunt u zich via de link onderaan dit bericht uitschrijven.
In het verlengde daarvan willen wij u ook wijzen op Studio De Bakkerij ; een klein
theater annex galerie op de Bergweg. Een initiatief van Maarten Bakker, die eerder
bij Bonheur drie voorstellingen regisseerde waaronder Spelen of Sterven naar
verhalen van Anna Blaman. De Bakkerij draait, met veel waardering en goodwill

verhalen van Anna Blaman. De Bakkerij draait, met veel waardering en goodwill
en slechts een bescheiden financiële ondersteuning, als culturele onderneming op
eigen kracht. Wij hopen dat u Studio De Bakkerij binnenkort eens zult bezoeken.
“Waarom bent u naar deze stad gekomen? Voor een pleziertje?” vroeg in de
laatste scène van onze laatste voorstelling de rechercheur aan de vrouw van de
vermoorde man. Ze beantwoordt zijn cynisme met een flauwe glimlach; ze weet
zich niet begrepen. Nee, ze kwamen niet voor een pleziertje. Zeker niet voor het
soort plezier dat één van hen met de dood moest bekopen.
Bonheur is in 1988 met hartstocht en liefde voor de stad naar Rotterdam gekomen
en is er bijna 25 jaar gebleven. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we in die tijd
zoveel respons hebben gekregen van ons publiek, van bestuurders, politici en van
collega's.We hebben de ruimte en de tijd gekregen om te doen waar we goed in
waren en zijn; om ons vakmanschap te ontwikkelen, te verdiepen en te verrijken.
We hebben op een geweldige plek mogen werken en onze bezoekers mogen
ontvangen. We hebben ongelooflijk veel steun gekregen, zowel moreel als
financieel, op het moment dat Bonheur dreigde te verdwijnen.
Wij hebben Bonheur nog steeds niet echt opgeruimd. Het is roerend om nog altijd
aangesproken te worden over het gemis van Bonheur. Het leeft nog in hart en in
dierbare herinnering. Nee, wij zijn niet vermoord. Wij zijn niet dood. Maar we zijn
er niet meer. Het emotionele archief is nog niet opgeruimd maar dragen we met
ons mee.
Bovenaan dit bericht staat de titel Poste Restante: 'brief die is blijven liggen'. De
titel van de laatste voorstelling van Annekee van Blokland, één van de oprichters
van Bonheur. Betere woorden om dit bericht mee te besluiten weet ik niet dan
deze, die de laatste waren in die voorstelling:
ADIEU. DENK NA, EN WEES GELUKKIG.
Namens de oud-medewerkers van Bonheur,
Peter Sonneveld
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