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Maf, ontroerend en springlevend theater Kom ook eten!

Na jarenlang de wereld over te zijn gereisd, is het internationale acteursgezelschap 
Troupe Courage terug in Nederland. Met spelers uit onder andere Nederland, Pales-
tina, Spanje, Amerika en Ghana spelen ze een eigenzinnige vorm van maskertheater, 
uniek in de wereld. Deze zomer komt de spelersgroep voor het eerst naar de Baarsjes in  
Amsterdam met een nieuwe voorstelling: De held van BB.

Op spreekwoordelijk leven en dood, brengt Troupe Courage  
de energie van het overleven naar het toneel. Via de mas-
kers kruipen ze in de archetypes die wij allemaal zo don-
dersgoed kennen. De grote baas, het verlegen kind, de 
eeuwige zeikerd. Het is gekte, glorieus falen, vindingrijk- 
heid, improvisatie en interactie met het publiek. 
Samen met de jongeren van de buurt is Troupe Courage 
op zoek gegaan naar de verhalen van het Balboaplein. De 
jongens spelen mee met de professionele, internationale 

Tijdens het buurtevenement is iedere dag het pop-up 
terras geopend. Bij een matineevoorstelling wordt daar 
een uitgebreide lunch geserveerd en bij de avondvoor- 
stelling een heerlijk diner, bereid door buurtbewoners 
en koks van Huis van de Wijk de Tagerijn. Een comple-
te maaltijd kost €7,50. Speciaal voor de kinderen staat 
Radia na afloop van de matinees met haar ijscokar klaar. 
Lees meer op pagina 6, 7 en 8 van deze krant.

acteurs en muzikanten. Ze spelen over leven. Samen bren-
gen zij de verhalen uit de buurt tot leven door simpelweg 
met het publiek een potje samen te spelen. En het publiek 
mag bepalen hoe het de personages vergaat. Gaan de dui-
men omhoog? Of omlaag? Een spel tussen het publiek en 
de acteur, waarin de acteur zijn reet moet redden om te 
overleven. De strijd is pas geleverd, wanneer de acteurs 
uitgevloerd op het podium liggen, het publiek met elkaar 
in gesprek is en er een avond lang met elkaar is gespeeld.

DE HELD VAN BB

DE INTERNATIONALE 
SPELERSGROEP TROUPE 

COURAGE SPEELT SAMEN MET 
LOKALE HELDEN EEN 

GENADELOZE THEATERSHOW

LOCATIE:
HUIS VAN DE WIJK DE TAGERIJN

BALBOASTRAAT 18

In deze eenmalige buurtkrant lees je alles over het evenement
De held van BB. Maak kennis met alle betrokkenen, leer de makers 
kennen en lees wat er allemaal te doen is.
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Van klein initiatief naar 
groots buurtevenement

V.l.n.r.: Bryan, Moussa, Roberto en Yassin, een viertal jon-
gens van de buurt, tijdens een repetitie.  ‘De jongens staan 
met nieuw zelfvertrouwen op het toneel’, volgens jonge-
renwerker Erol Esen van The Mall De Baarsjes.

Troupe Courage is een internationaal spelerscollec-
tief dat wereldwijd voorstellingen maakt en work-
shops geeft. Zij maken een zeer virtuoos theater, 
waarmee zij met maskers archetypische persona-
ges spelen uit alle lagen van de samenleving, zo-
als de oude man, de dictator en het spelende kind.  

Volkstheater waar het 
spelplezier van afspat

Het afgelopen jaar werkte Troupe Courage onder leiding van 
actrice, oprichtster en buurtbewoner Katrien van Beurden  
samen met lokale jongeren aan ‘De held van BB’ (Balboa- 
plein). Op allerlei manieren maakten de jongeren uit de buurt 
kennis met  theater, film en fotografie. Een klein initiatief dat 
uiteindelijk uitmondde in een groots buurtevenement.

Troupe Courage speelt theater op plekken waar andere ge-
zelschappen niet komen, zoals een vluchtelingenkamp in 
Palestina of een wijkcentrum in Ghana. Het concept is altijd 
hetzelfde: leven en theater maken met locals. Door gebruik te 
maken van universele thema’s en archetypen weet de groep 
overal ter wereld mensen te activeren en hun publiek op te 
zwepen. ‘We proberen mensen op hun eigen verbeelding aan 
te spreken, want daarin is alles mogelijk,’ aldus Van Beurden.

In de voorstelling ‘De held van BB’ is een speciale rol weg-
gelegd voor de jongeren van het plein. Veel van de jongens 
spelen elke dag op het plein. ‘Het is echt hún plein, daarom 
willen we dat zij de gastheer van het evenement worden.’ 
Toen Van Beurden een film- en acteerschool voor de jonge-
ren startte was er direct veel interesse van hun kant. ‘Ons 
werk draait altijd om de creatiefste manieren van mensen om 
om te gaan met deze rare wereld, deze jongeren hebben een 
fantastische creatieve geest, dat is heerlijk om samen mee 
te spelen.’

Tijdens het project werkt Troupe Courage ook samen met 
jongerenwerker Erol Esen van The Mall De Baarsjes: ‘De held 
van BB is een succes! De jongens staan met nieuw zelfver-
trouwen op het toneel.’ Bovendien valt hem op dat het project 
niet alleen de jongeren bereikt: ‘De ouders zijn ook nadruk-
kelijk betrokken bij dit project. En er is een brug geslagen 
tussen de straatcultuur en de burgercultuur. Buurtbewoners 
praten nu met elkaar in plaats van over elkaar. We zien veran-
dering op het plein!’ 

In een volstrekt lege ruimte met livemuziek we-
ten de acteurs het publiek te betoveren met hun 
transformaties en komen verzamelde verhalen 
tot leven in de verbeelding van de kijker. Verha-
len over hoe iedereen probeert te overleven in de  
wereld van vandaag, die zowel tragisch als oer-
geestig kunnen zijn. Troupe Courage maakt 
volkstheater op hoog niveau, waarin de spelers-
drift en de vindingrijkheid van de acteur floreert 
en waar de energie en het spelplezier van afspat.

“TROUPE COURAGE 
LAAT MIJN HART 

KEIHARD ZINGEN!”
WENDE

artiest

De held van BB
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Een maand lang schrijven leerlingen met iemand die ze niet 
kennen. Een leerling van een andere school, met wie ze wat 
gemeen hebben. Straks zitten de penvrienden naast elkaar 
bij de schoolvoorstelling van ‘De held van BB’. Misschien 
ontpopt het prille papieren contact zich zo tot iets duurza-
mers, durven de projectleiders voorzichtig te dromen… 

Wijkbewoners ontmoeten elkaar tegenwoordig niet meer 
echt. Ze leven langs elkaar heen, in hun eigen clubjes. Dat 
begint al in de jeugd. Leerlingen van verschillende scholen 
leren elkaar eigenlijk alleen kennen als ze directe buren zijn. 
‘Jammer’, menen Sacha Muller en Thomas van Ouwerkerk, 
beiden acteur en maker bij Troupe Courage. ‘Door anderen 
te ontmoeten, ontdek je dat er meer 
overeenkomsten dan verschillen zijn’, 
stelt Thomas. ‘Dat leidt tot meer begrip 
voor de ander, en misschien leer je ook 
jezelf wat beter begrijpen.’ 
Sacha en Thomas gaven het afgelo-
pen semester dramalessen op de Joop 
Westerweelschool van groep 3 tot en 
met groep 8. Daar ontstond het idee 
om jongeren van groep 5/6 te laten 
schrijven met leerlingen uit dezelfde 
klas van andere scholen. Docenten 
van een viertal scholen in de omge-
ving reageerden enthousiast op het voorstel. In hun klassen 
verschijnt sindsdien met enige regelmaat een enorme doos, 
die doet denken aan een brievenbus. Met post erin voor elke 
leerling. 
Hoe vinden kinderen van een jaar of 8 dat? ‘Ze reageren ver-
rassend opgetogen als je ze een brief overhandigt’, antwoordt 
Sacha. ‘Iemand heeft de moeite genomen om je te schrijven. 
Iets met je te delen op papier. Dat heeft veel meer impact 
dan een digitaal bericht, zelfs als dat geprint is. Thomas en 
ik hoopten de leerlingen met dit project te laten ontdekken 
hoe leuk het is om te schrijven en brieven te ontvangen. 
Maar meteen na de eerste schrijfronde zagen we het al voor 

onze ogen gebeuren. We zagen bevestigd dat een brief een 
veel hogere gevoelswaarde heeft dan een appje of digitaal  
duimpje.’

Overeenkomsten vinden
Om het schrijven te vergemakkelijken, konden de kinderen 
kiezen uit twee opties. Er was een vel papier dat oogde als 
een invuloefening, met stellingen zoals: Mijn hobby is…, Ik eet 
graag…, en Ik zou graag op vakantie gaan naar… De kinde-
ren konden ook kiezen voor een leeg vel papier en een printje 
met een opdracht. Ter inspiratie stonden daar ook vragen op 
waarbij ze hun verbeelding of fantasie konden gebruiken: Wie 
is voor jou een held? Waar zou je graag heel goed in zijn? 

en Als je een superkracht zou hebben, wat voor kracht zou 
dat dan zijn?  ‘Het was mooi om te zien dat een aantal kinde-
ren durfde te kiezen voor dat onbedrukte vel’, zegt Thomas. 
‘Sommigen hadden al eens een brief geschreven, vertelden 
ze, anderen wilden het graag proberen.’ 
Wat de schrijfduo’s met elkaar uitwisselen, is voor Thomas 
en Sacha nog een verrassing. Ze hebben weliswaar toestem-
ming om alles in te zien, maar tot nu toe hebben ze alleen de 
brieven uit de eerste schrijfronde goed bekeken. ‘Dat was no-
dig om duo’s te vormen’, legt Sacha uit. ‘De originele brief is en 
blijft vanzelfsprekend van de geadresseerde, maar wij mogen 
alle brieven scannen. Om setjes te vormen, hebben we geke-

‘Een brief heeft veel meer 
emotionele waarde dan 

een digitaal duimpje’

Een idee, ontstaan op de Joop Westerweelschool

Leerlingen van verschillende scholen 
corresponderen met elkaar

ken naar overeenkomsten tussen kinderen van verschillende 
scholen: Karel houdt van voetbal, Samir ook. Of Sara gamet 
graag, Isa ook, laten we die koppelen.’
Tijdens het event in september is de briefwisseling of delen 
ervan zichtbaar te maken op een brievenmuur. Zodat het 
publiek, net als de geadresseerde, de schrijver een beetje 
ontmoet en kan zien hoe mooi sommige schrijfsels geïllus-
treerd zijn. ‘We willen de kopieën in de Tagerijn aan de muur 
plakken,’ vertelt Sacha. ‘Liefst samen met de reacties, zodat 
het publiek conversaties ziet ontstaan. Misschien lukt dat niet 
met alles. Daarom willen we bovendien kopieën bundelen in 
een bladerversie die in de ruimte ligt of hangt.’

Elkaar ontmoeten
De slotacte van het project heeft het theaterduo nog even 
voor zich gehouden. Er komen ook twee speciale schoolvoor-
stellingen van ‘De held van BB’ waar ook drie leerlingen van 
de Joop Westerweel in spelen, verklapt Thomas. ‘Alle leer-
lingen komen half september naar het pop-uptheater in de 
Tagerijn. Daar zullen ze niet alleen hun gekopieerde brieven 
geëxposeerd zien, ze ontmoeten er ook hun penvriend of 
-vriendin.’ Wie weet, misschien ontpopt het prille papieren 
contact zich zo tot iets duurzaams. Sacha durft er voorzich-
tig over te dromen. ‘Twee kinderen houden bijvoorbeeld van 
Monopoly’, schetst hij. ‘Hoe mooi zou het zijn als ze straks 

bij elkaar thuis bordspelletjes 
kunnen spelen. Misschien zijn er 
ook wel kinderen bij die brieven 
blijven schrijven: naar hun oma in 
Spanje, of een nichtje in Turkije.’
Het is maar een glimp van het 
scala aan mogelijkheden dat het 
project kan opleveren. Het ac-
teurs-duo wil de leerlingen vooral 
niet forceren om iets te doen wat 
ze niet uit zichzelf zouden doen. 
‘We willen hun creativiteit aan-
wakkeren, bruggetjes bouwen 

met brieven en het laten ontstaan.’ Ze hopen wel dat de cor-
respondentie voor alle deelnemers een bron van inspiratie is. 
En misschien kunnen ze straks zelf, in het improvisatiedeel 
van de voorstelling, ook wel gebruikmaken voor de fantasie 
van de kinderen, oppert Sacha. ‘Neem een leerling die graag 
zou kunnen teleporteren. Hij of zij wil bijvoorbeeld zonder de 
deur te openen cola uit de koelkast pakken. Als een persona-
ge in de schoolvoorstelling een superkracht moet bezitten, 
kunnen we dat voorbeeld gebruiken. Vanzelfsprekend zón-
der namen te noemen en zonder al te duidelijke toespelingen. 
Maar wel zo dat leerlingen die fantaseren over dit soort su-
perkrachten zich erin kunnen herkennen.’ 

Door Maria Aarts
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Niet vóór maar achter 
de camera opbloeien
Door Maria Aarts

Laaiend enthousiast buigen vijftien hoofden zich over een 
beeldscherm. De spectaculaire foto die daarop te zien is, 
hebben de meiden van The Mall zélf geënsceneerd, met 
slechts een summiere vingerwijzing van Dario en Misja. Het 
fotografen-duo merkt dat juist de wat stilleren opbloeien 
achter de camera. ‘Het is mooi om dat te zien gebeuren.’ 

In kleine groepjes druppelen ze clubhuis The Mall binnen, een 
vijftiental ‘meiden’, zoals Misja ze vriendelijk noemt. Ze ne-
men deel aan de fotoworkshop die hij en zijn partner Dario 
hier geven. ‘De meiden kwamen hier altijd al op donderdag- 
avond samen’, vertelt hij. ‘Om de rompslomp van de week 
even te vergeten. Ze vormen een hechte groep, samen met 
jongerenwerkers Marte en Rahima. Ze maken van The Mall 
een soort tweede thuis.’ Misja neemt een slok van zijn kof-
fie en vervolgt lachend: ‘Rahima is barista geweest. Ze maakt 
fantastische koffie. Alleen dáárvoor komt iedereen al graag 
naar het clubhuis.’
Dario en Misja zijn geworteld in de wereld van dans en amu-
sement, ze ontwikkelen tv-formats en groeiden uit tot een 
vermaard fotografen-duo. Troupe Courage heeft hen ge-
vraagd een poster te maken bij ‘De held van BB’. De organisa-
tie zocht ook een manier om ‘de meiden’ te betrekken bij de 
voorstelling waar de jongens aan meedoen. Die twee vragen 
samen hebben ‘min of meer organisch’ geleid tot dit bijzon-
dere project, waarin Dario en Misja de meiden zélf laten fo-
tograferen. En wie weet, misschien levert dat straks ook nog 
dé poster op. 
 
Vol hilariteit 
Het draait om achter de camera staan, legt Dario uit. ‘Als foto-
graaf moet je weten hoe je omgaat met de mensen die je wilt 
vastleggen. Je moet kunnen uitleggen wat je van ze wilt. Zo 
leer je de ander meteen ook beter of op een andere manier 
kennen.’ De cursisten zijn tussen 13 en 15 jaar en wonen al-
lemaal in de wijk. De meesten zitten ook bij elkaar op school, 
beamen ze als ze kick-boksend, hip-hoppend, kletsend en 
gekscherend in de weer zijn om een halve kring te vormen 
met stoelen. Als de stoelendans voltooid is en iedereen zit, 
schuiven twee acteurs van Troupe Courage aan: Thomas en 
Sacha. Ze hebben maskers bij zich die ze willen gebruiken 
bij hun voorstellingen in september. Thomas zet er een op. 
De gefronste wenkbrauwen en afkeurend opgetrokken neus 
werken op de lachspieren, maar het smoelwerk brengt de 
groep ook op ideeën. De meiden bedenken dat ze een scène 
willen fotograferen in een koffiebar. ‘Wat moet er te zien zijn?’,  
vraagt Dario? ‘Koffie en theeglazen natuurlijk!’, roept een 
meisje. Ze veert op en haalt lege glazen tevoorschijn uit 
het koffiebarretje, achterin de ruimte. ‘Wat voor perso-
nages zitten er aan de bar?’, vervolgt Dario de onder-
vraging. ‘Zijn ze jong of oud, vrolijk of juist boos?’ Uit- 
eenlopende suggesties vliegen rond en worden vol hila-
riteit uitvergroot. ‘Hoe kijkt de bezoeker?’, vraagt Misja. ‘Hij 
is kwaad’, suggereert een opvallend goed verzorgd meisje. 
Misja vertelt even later dat ze ‘een ster’ is in visagie en haar.

‘Je ziet snel wie wat leuk vindt om te doen’, vervolgt hij, één 
oog gericht op het clubje dat druk bezig is met het arran-
geren van de rekwisieten in de bar. ‘Zoals je ziet, loopt het 
vanzelf. Dario en ik letten erop dat iedereen meedoet, ook 
de wat stilleren. Het grappige is dat ieders persoonlijkheid in 
dit project komt bovendrijven. Sommige meiden hoorden we 
de eerste avond nauwelijks, maar zodra ze achter de camera 
staan, bloeien ze op. Dan zijn ze uitbundig. Het is fantastisch 
om dat te zien gebeuren. Bij anderen is het andersom: die 
worden met de camera in handen juist verlegen. Die hebben 
graag een beetje begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat ieder- 
een het leuk vindt om mee te doen en zich veilig voelt.’ 

Kwaaier kijken
Het is bijna sluitingstijd, de barman wil opruimen, maar  
er plakt nog een vent aan de bar. Dat is de scène die de 
groep wil fotograferen. ‘Hij is de tent niet uit te sláán’, 
vat het meisje dat de camera hanteert kordaat samen. 
De anderen bekijken de scène op een groot beeldscherm. 
Acteur Thomas speelt de plakker. ‘Hoe is zijn gezichtsuit-
drukking?’, vraagt Dario. ‘Hij is woest’, suggereert een meisje. 
‘Hij had een blind date, maar die is niet komen opdagen’, vult 
een ander aan. Ze plukt een stoffig ogende kunstroos uit een 
vaas. ‘Die heeft hij bij zich’, zegt ze en overhandigt Thomas de 
roos. ‘Stop hem in je mond’, beveelt iemand anders. Stukje bij 
beetje wordt zo het verhaal ingekleurd dat de foto volgens de 
groep moet vertellen. Sacha, de andere acteur, speelt de on-
geduldige barman. Hij krijgt een bezem in handen gedrukt die 
het rekwisietenclubje ergens vandaan heeft weten te toveren 
en begint verwoed de boel schoon te vegen. De meiden die 
meekijken op het scherm geven aanwijzingen: ‘Ietsje verder 
naar links, ja zo’, ‘dieper bukken’ en ‘kwaaier kijken’. 
Misja legt uit dat ieder om de beurt even ‘de baas’ is van 

een foto en dat er op één avond meestal verschillende scè-
nes worden gefotografeerd. Soms wordt daarbij een statief 
gebruikt, maar vanavond wordt alles uit de losse hand ge-
schoten, ook de scène die de meiden als afsluiting hebben 
bedacht. Dat moet iets worden met een bolderkar die gefo-
tografeerd wordt in het trappenhuis. De setting levert spec-
taculaire beelden op van twee gemaskerde acteurs die zich 
ontzet vastklampen aan de bolderkar die van de trap lijkt te 
daveren. De denkbeeldige donderslag waarmee het ding op 
de vloer klettert, weerkaatst tegen het kille beton in vurig 
rood en oranje. Laaiend enthousiast buigt een vijftiental hoof-
den zich over het resultaat dat het beeldscherm te zien geeft. 
‘Jammer, zo jammer, dat ik deze scène niet zélf heb bedacht’, 
kreunt Misja vol overgave. ‘Hier ben ik stik-jaloers op, het is zó 
goed! Het kan ook een fantastische poster opleveren.’

Buurtbewoners leren kennen
Als de meiden vertrokken zijn, laat Dario op de laptop  
andere beelden zien die misschien geschikt zijn voor de  
poster. Het zijn foto’s die de meiden hebben gemaakt van de 
groenteboer in de wijk. ‘Troupe Courage had een speeddate 
georganiseerd’, vertelt hij. ‘De meiden konden een aantal 
buurtbewoners leren kennen en hun verhalen horen. Zoals  
dat van groenteman Marco, een sympathieke vent.’ Hij wijst 
op het door kleurrijke groenten omringd portret en vervolgt: ‘ 
De week erop zijn we met de hele club en een paar acteurs 
naar Marco’s groentewinkel gegaan om hem daar te foto-
graferen. Sommige meiden vonden het best spannend om  
iemand uit de wijk op deze manier een beetje te leren kennen, 
maar ook ontzettend leuk. Het heeft bijzondere foto’s opge-
leverd, vind ik. Straks, in september, gaan we alle resultaten 
exposeren.’ 

Dario en Misja zetten de meiden van jongerenwerk The Mall De Baarsjes aan het fotograferen

Dario Gargiulo en Misja Alblas zijn een Nieuw-Zeelands-Nederlands fotografie-duo dat een achtergrond deelt in theater, 
dans en muziek. In 2003 bundelden ze hun krachten om met Rayzor Sharp Unlimited tv-formats te ontwikkelen, samen met  
Madonna’s Maverick Films en Sony Pictures International. Voor de presentatie van hun ideeën sloegen ze aan het fotogra-
feren. Binnen de kortste keren portretteerden ze acteurs, performancekunstenaars en andere beroemdheden en waren ze 
succesvol met reclamefotografie.



 

DE TROUPE COURAGE BUURTKRANT 5.DE HELD VAN BB

WWW.TROUPECOURAGE.COM

Deze drie foto’s zijn allemaal ontstaan tijdens de fotoworkshop met de meidengroep van jongerenwerkorganisatie The Mall de Baarsjes.  
De foto’s zijn zó goed gelukt dat er, in plaats van een poster, meerdere posters zijn gemaakt voor de publiekscampagne.
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Kleurrijke kookinspiratie 
uit Marokko, Syrië, Japan…

‘Lunch of diner, voor mij is het hetzelfde’, stelt Ammoura. ‘Ik 
heb Marokkaanse roots en lunch ook weleens met een bo-
terhammetje. Maar in de weekends, als mijn man en kinderen 
thuis zijn, eten we ’s middags én ’s avonds lekker, gezond en 
vooral veel groenten.’
Ammoura maakt al een jaar of zes deel uit van het kook-
team van De Tagerijn. Ze kookt op de maandagen. Of beter 
gezegd: ze kleurt de maandagen in met pompoen, courget-
te, aubergine, tomaten en verschillende tinten paprika. Die 
brengt ze op smaak met geurige kruiden. Niet in zuinige  
Hollandse snufjes, met gulle hand voegt ze frisgroene korian-
der, goudgele kurkuma en okergeel komijnzaad toe. Het oog 
wil immers ook wat. Om de neus maar niet te vergeten. 
‘Eerst kijken, dan ruiken, dan proeven’, is Ammoura’s devies, 
en dat wil ze ook de deelnemers aan haar maandelijkse kook-
workshop meegeven. Fans van haar doordeweekse maal- 
tijden komen dan naar De Tagerijn om haar kookkunsten af te 
kijken. Omdat ze al dat tongstrelends zélf op tafel willen zet-
ten, maar ook omdat ze hopen dankzij Ammoura’s recepten 
gewicht te verliezen. Ammoura legt het uit. ‘Ik was 30 kilo af-
gevallen en dat viel blijkbaar ineens op. Wijkbewoners wilden 
weten hoe ik dat zo snel voor elkaar had gekregen. Wil je mij 
dat ook leren?, vroegen ze.’ 
Sindsdien staat Ammoura als kookinstructeur voor een 
leergierige groep wijkbewoners én ze staat op een wacht- 
lijst voor een taalcursus. Ze woont 16 jaar in Nederland en 

spreekt de taal behoorlijk, maar soms schiet haar woorden- 
schat tekort om haar kennis over een gezonde lifestyle goed 
over te kunnen brengen. ‘Ik wil vooral beter leren schrijven’, 
zegt ze. Op taalgebied heeft ze veel geleerd van haar kin-
deren, een dochter van 7 en een zoon van 11 die de keuken 
binnenkomt als zijn moeder wordt geïnterviewd. ‘Hij is vege-
tariër’, zegt Ammoura, als ze hem voorstelt. ‘Behalve als er 
hamburgers in de buurt zijn’, plaagt ze. ‘Daar zwicht hij tel-
kens weer voor.’ 
 Speciaal voor haar zoon heeft ze een vegetarische 
hamburger bedacht van hartig geroosterde aubergine en ge-
pofte zoete aardappel. Vol en vullend, met een vlezige bite. 

Moeders variant overtreft die van de alom bekende ketens 
in alle opzichten, bevestigt zoonlief, die het gesprek op de 
achtergrond volgt. Dus nu bereidt Ammoura haar vegabur-
gers niet meer alleen in haar eigen keuken, maar ook in die 
van De Tagerijn. En het recept wil ze graag delen met de 
workshopdeelnemers. Ze wil handige kaarten samenstellen 
met al haar tips en kookinstructies. En als het nodig is, moet 
ze die kunnen aanpassen, aan de wensen van de workshop-
deelnemers. Of aan de nieuwe realiteit: de boodschappen 
die almaar duurder worden. Een bord eten moet niet alleen 
aantrekkelijk ogen, gezond zijn en de reuk- en smaakpapillen 
prikkelen, meent Ammoura. ‘Het moet ook betaalbaar zijn.’ 
Het wordt steeds lastiger om dat voor elkaar te krijgen. Voor 
de maaltijden in De Tagerijn vlast ze reclamefolders door, 
struint ze supermarkten en discounters af. Zelfs basisingre-
diënten zoals uien, knoflook en aardappelen zijn duur gewor-
den, merkt ze. ‘Rondkomen met de kleine vergoeding die de 
gasten betalen voor de maaltijd, wordt steeds moeilijker. Te-
gelijkertijd komen er minder mensen eten. Zeker als je met 
een gezin eet, kan thuis lunchen goedkoper zijn.’ 
En dan zijn er nog de mensen die ná etenstijd langskomen in 
het buurthuis, voor de restjes. ‘Ja, daar zijn ook moeders met 
kinderen bij’, beaamt ze. ‘Natuurlijk krijgen ze te eten. Totdat 
het op is…’

 Door Maria Aarts

Hemels hartige groentegerechten eten in De Tagerijn

Enthousiaste vrijwilligers koken in De Tagerijn de sterren van de hemel. Tot voor kort bleven hun 
culinaire capriolen voorbehouden aan het bescheiden aantal wijkbewoners dat daar dagelijks  
aanschuift. Maar nu kunnen ook de bezoekers van ‘De held van BB’ hun hoogstandjes proeven.  
Bij de matineevoorstelling wordt een lunch, bij het diner een avondmaaltijd geserveerd.

‘Wil je mij dat 
ook leren?, 
vroegen ze’

‘Sushi is nóg 
lekkerder 

dan Syrische 
tabouleh’

Als Huda in De Tagerijn kookt, krijgt ze hulp van haar 
man. Alle dinsdagen en veel zaterdagen zijn ze er van 
11 uur ’s ochtends tot een uur of 3 ’s middags zoet 
mee. ‘Gerechten bedenken, boodschappen doen, 
groenten wassen en snijden.’ De tijd die het daad-
werkelijke koken vergt, is relatief kort. Huda kookt en 
wokt supergezond en meestal vegetarisch of veganis-
tisch, met veel verse en slechts kort verhitte groen-
ten. Zes jaar geleden moest ze samen met haar gezin 
huis en haard verlaten. Kort daarna heeft ze de Syri-
sche keuken geïntroduceerd bij buurthuis de Tagerijn.  
Tabouleh vindt ze het lekkerste gerecht uit de keuken 
van haar geboorteland, ‘met veel groenten en kruiden’. 
Maar eerlijk is eerlijk, zegt ze: ‘Sushi is nóg lekkerder!’ 
Ze maakt het met zalm of tonijn of vegetarisch, met 
groene paprika en rijst. Soms in De Tagerijn en heel 
vaak thuis. Bijvoorbeeld voor haar kleindochter van 5, 
die over is uit Dubai. Samen met haar moeder brengt 
ze de zomer door bij Huda en haar man. Huda hoeft 
niet te vragen wat de kleindochter het liefste wil eten: 
‘Oma, ik wil graag sushi!’

Nancy kookt liefst gerechten uit de Surinaamse keu-
ken, zoals roti en pom. Haar groenten-recepten zijn 
vaak geïnspireerd op de Chinees-Japanse keuken. ‘Bij 
de voorstelling maak ik onder meer pindasoep’, ver-
klapt ze alvast.

‘Ik maak 
pindasoep bij de 
voorstelling’
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Van binnentuin
naar foodtruck
Buurtbewoonster Ikram kookt graag, lekker, vaak en dan  
liefst ook nog véél. Vanuit haar jeugd in Marokko is ze ge-
wend om gulle maaltijden samen te stellen, met heerlijk- 
heden waarvan iedereen die langskomt mag meegenie-
ten. Tijdens het buurtevenement zwaait Ikram de scepter 
over een kookteam van studenten van de Hotelschool The  
Hague. Vanuit hun foodtruck STREATS serveren ze Ikrams 
eigen gerechten. 

Voor Ikram begint samen leven met samen koken en samen 
eten. Koken is haar levensader. Toen ze in 2000 van Marokko 
naar Nederland verhuisde, miste ze de gezelligheid van het 
acht slaapkamers tellende familiehuis, dat werd gedeeld met 
ooms en tantes. Wat ze het meest miste was de binnentuin 
waar de vrouwen samen kookten en iedereen die langskwam 
kon mee-eten. 

In haar Amsterdamse woning in de buurt van het Balboaplein 
heeft Ikram inmiddels haar eigen Marokkaanse ‘patio’ gecre-
eerd. ‘Iedereen is welkom’, zegt ze. ‘Dat heb ik meegekregen 
van mijn familie.’ Ze gebaart uitnodigend naar de licht inge-
richte woonkamer met ruime banken, er is genoeg plek voor 

iedereen. ‘Ik heb mijn eigen Marokkaanse binnentuin,’ lacht 
ze, ‘maar dan in Nederland!’

In ruim twintig jaar tijd heeft Ikram talloze lieve vrienden en 
vriendinnen om zich heen verzameld, die veel vrolijkheid 
brengen in haar leven. Met hen geniet ze zo vaak als het maar 
kan van gezamenlijke maaltijden, bij hun thuis of bij haar. 
Dankzij het jarenlang samen koken en proeven, heeft Ikram 
haar familierecepten steeds verder weten te verfijnen. En nu 
kunnen ook bezoekers van ‘De held van BB’-voorstellingen 
de smakelijke resultaten proeven. Als een volleerd chef-kok 
zwaait Ikram een paar avonden lang de scepter over een  
studenten-kookteam van Hotelschool The Hague. Haar team 
schotelt de bezoekers dan de gerechten voor die hun oor-
sprong vinden in de Marokkaanse patio uit haar jeugd.

Marokkaans heerlijkheden van vrijwillig chef-kok Ikram

    Foodtruck STREATS

Ikrams team bereidt de hapjes en gerechten niet in de 
keuken van Huis van de Wijk de Tagerijn, maar in de 
professionele keuken van de hotelschool. Dankzij de 
foodtruck STREATS kunnen studenten al tijdens hun 
opleiding praktijkervaring opdoen met deze eigentijd-
se, mobiele horecavoorziening. De opleiding stimuleert 
haar hotelschool-studenten om mee te werken aan ‘in-
clusieve evenementen’ en ‘foodconcepten’ waarbij het 
merendeel van de geserveerde gerechten plantaardig 
is en ingrediënten zo veel mogelijk uit de omgeving ko-
men. Een mooi streven, waarvan alles en iedereen een  
heel klein beetje beter kan worden. En zo leert ieder-
een van iedereen.

‘Iedereen leert 
van iedereen’

Buurtbewoonster Ikram is chef-kok bij de première op  
vrijdag 9 september en bij de voorstellingen op donderdag 
15 en vrijdag 16 september. In de foodtruck STREATS, die 
voor de deur van het pop-up theater staat, zwaait ze dan de 
scepter over het studententeam van Hotelschool The Hague. 
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DAG TIJD TERRAS open VOORSTELLING KOK
Vrijdag 9 september 19.30 17.30 De held van BB Ikram
Zaterdag 10 september 15.30 en 19.30 13.30 De held van BB Malika
Zondag 11 september 15.30 13.30 De held van BB Nancy

Dinsdag 13 september 19.30 17.30 De held van BB Ammoura
Woensdag 14 september 15.30 en 19.30 13.30 De held van BB Huda en Zaid
Donderdag 15 september 19.30 17.30 De held van BB Ikram
Vrijdag 16 september 19.30 17.30 De held van BB Ikram
Zaterdag 17 september 15.30 en 19.30 13.30 De held van BB Nadia
Zondag 18 september 15.30 17.30 De held van BB Mahmoud en Aladin

Speelschema

‘De held van BB’ wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van :

VOLG ONS

@troupecourage

Door Herre-Jan van den Berg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOCATIE:
HUIS VAN DE WIJK DE TAGERIJN

BALBOASTRAAT 18

troupecourage

 

REBUS

KAARTEN
Theaterkaartje      €10,95*
Theaterkaartje + eten     €18,45*
Kaartje voor een ander    €10,95*
Kaartje + eten voor een ander    €18,45*
 *incl. €0,95 servicekosten

ALGEMENE KAARTVERKOOP
Kaartjes zijn te koop via onze website: www.troupecourage.com 
en voor aanvang van de voorstelling bij de kassa van het pop-up 
theater.

KAARTJE VOOR EEN ANDER

Wil je als theaterbezoeker dit project steunen? 

Bij het kopen van een theaterkaartje is er de mogelijkheid om een 
kaartje voor een ander aan te schaffen. Zo kan Troupe Courage 

ervoor zorgen dat iedereen naar het theater kan komen.

KAARTVERKOOP STADSPAS GROENE STIP

Mail naar tickets@troupecourage.com 
Vermeld duidelijk je stadspasnummer, dat op 
de achterkant van de pas staat. Jouw kaarten 
liggen 2 uur voor aanvang van de voorstelling 
bij de kassa voor je klaar. Neem je stadspas 
mee! Bij de kassa wordt hij gescand.

Stadspas Groene Stip-kaartje  €  2,00
Stadspas Groene Stip-kaartje + eten €  6,00

SCAN


