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Inhoudelijk	Plan		
	
Mammoet:	muziektheater	over	ons	rentmeesterschap.		
Op	locatie	in	Drenthe,	zomer	2019.		
	
1.	Artistiek	plan	
	
1.a	Motivatie		
Veel	mensen	voelen	zich	steeds	meer	vervreemd	van	zichzelf	en	hun	omgeving	en	willen	zich	
‘herbronnen’.	Een	hele	industrie	is	ontstaan	rond	oosterse	filosofieën,	holistische	levenswijsheden	en	
esoterie.	Zeker	omdat	het	besef	groeit	dat	wij	onszelf	aan	het	uithollen,	en	onze	aarde	aan	het	
vernietigen	zijn.	Tegelijkertijd	is	die	zoektocht	naar	onze	wortels	en	authenticiteit	een	modern	
romantisch	verlangen.	Hoewel	het	verlangen	om	je	verbonden	te	voelen	met	onze	natuur	en	de	
aarde	oprecht	is,	is	het	de	vraag	of	wij	werkelijk	bereid	zijn	om	onze	levenswijze	hiervoor	ingrijpend	
te	wijzigen,	om	kortom,	offers	te	brengen.	
In	Drenthe,	de	'oerprovincie’	van	Nederland	waar	Tom	de	Ket	is	opgegroeid,	is	die	paradox	van	de	
huidige	tijd	bij	uitstek	zichtbaar.	De	voelbare	connectie	met	de	oertijd	roept	vragen	op	over	waar	wij	
vandaan	komen	en	wie	wij	zijn.	Maar	net	als	bij	de	Oostvaardersplassen	woedt	in	deze	‘fietsprovincie	
voor	senioren’	een	strijd	tussen	voorstanders	van	‘de	natuur	zijn	gang	laten	gaan’,	dan	wel	
conserveren,	ingrijpen	of	exploiteren.	De	Ket	wil	daarom	juist	op	deze	plek	met	een	grootse	theatrale	
enscenering	van	een	'seance',	kritische	vragen	stellen	over	het	realisme	en	de	oprechtheid	van	ons	
verlangen	naar	het	natuurlijke.	
	
*	artistiek	team	
Theatermaker	Tom	de	Ket	is	geboren	en	getogen	in	Drenthe.	Sinds	een	aantal	jaar	voelt	hij	de	
noodzaak	juist	in	deze	provincie,	die	op	theatergebied	een	beperkt	aanbod	heeft,	voorstellingen	te	
maken:	Drentse	verhalen	met	een	landelijke	uitstraling,	die	een	groot,	breed	publiek	aanspreken	en	
tegelijk	dicht	op	de	huid	zitten	van	onze	tijd.	Zo	maakte	hij	'De	Drentse	Blues	Opera'	i.s.m.	de	
Peergroup,	over	de	dilemma’s	van	Drentse	boeren	(31.000	bezoekers).	'Het	Pauperparadijs'	(2016-
2018,	130.000	bezoekers)	vertelde	de	roemruchte	geschiedenis	van	de	Maatschappij	van	
Weldadigheid.	De	noodzaak	die	De	Ket	voelt	om	dit	soort	theateraanbod	te	maken,	blijkt	in	zeer	
ontvankelijke	aarde	te	vallen.	
Bij	het	maken	en	produceren	van	Het	Pauperparadijs	is	een	geolied	team	tot	stand	gekomen,	dat	ook	
aan	de	basis	staat	van	'Mammoet'.	Daar	waar	nodig	worden	mensen	met	andere	specialismen	
gevraagd.	Naast	Tom	de	Ket	(regie	en	scenario)	zijn	dit	Michiel	Voet	(vormgeving),	Uri	Rappaport	
(licht)	en	Arien	de	Vries	(kostuums).	Nieuw	en	speciaal	voor	dit	project	aangetrokken	zijn:	Douwe	
Johannes	Hibma	(vormgeving	kudde	mammoeten);	Jochem	Stavenuiter	(vanwege	zijn	originele,	
humoristische	en	nauwkeurige	kijk	op	beweging	en	choreografie),	Sytze	Pruiksma	
(muziekcomposities	en	uitvoering:	voor	Mammoet	ontwerpt	hij	‘oerinstrumenten'	en	leert	de	
acteurs	die	te	bespelen),	en	Cecile	Brommer	(vanwege	de	complexe	dramaturgie).		
	
*	(beoogde)	uitvoerenden		
Net	als	bij	Het	Pauperparadijs	werken	we	met	professionele	acteurs	en	muzikanten,	naast	stagiairs	
en	lokaal	talent	voor	het	ensemble.	De	Ket	werkt	graag	met	meedenkende	acteurs.	Er	wordt	
bovendien	gecast	op	specifieke	zangkwaliteiten	omdat	sommige	koorwerken	geïnspireerd	zijn	op	
ingewikkelde	Bulgaarse	polyfonie.	Vijf	(van	de	zes)	acteurs	hebben	al	toegezegd:	Paul	R.	Kooij,	
Jochem	Stavenuiter,	Gusta	Geleijnse,	Steyn	de	Leeuwe	en	Myrthe	Burger.	Met	de	meeste	heeft	De	
Ket	al	eerder	succesvol	samengewerkt.		
Voor	de	enscenering	van	de	rituelen	streven	we	naar	een	ensemble	van	veertig	mensen,	bestaande	
uit	stagiairs	en	lokaal	talent	en	op	betekenisvolle	momenten	het	publiek	zelf,	dat	een	menigte	kan	
vormen	om	effect	te	sorteren	op	de	grote	locatie.	Gezien	het	belang	van	bewegingstaal,	zijn	we	voor	



	 2	

stagiairs	in	gesprek	met	de	mime-opleiding.	Lokaal	talent	(amateurs	en	studenten)	werven	we	in	
Drenthe	waarmee	we	ook	de	artistieke	infrastructuur	versterken.	Hen	bieden	wij	de	kans	om	
ervaring	op	te	doen	bij	een	professionele	productie.	Zoals	we	in	Veenhuizen	al	merkten,	zorgt	dit	
voor	een	kruisbestuiving	over	en	weer.		
	
1.b.	Artistieke	visie	en	concrete	uitwerking	van	het	plan	
	
*	synopsis	
Een	spiritueel	genootschap	wil	een	mythische	verbinding	tot	stand	brengen	met	onszelf	en	de	ander	
door	contact	met	de	oermens	en	met	de	geheimen	van	de	aarde.	De	charismatische	Anwar	stichtte	
een	leefgemeenschap	op	zijn	geboortegrond	in	Drenthe:	Het	Mammoet	Genootschap.	Freya	was	een	
van	de	eerste	bewoners,	en	werd	bewonderaar	en	minnares.	Ze	bouwde	vervolgens	een	zakelijk	
imperium	dat	steeds	grootschaligere,	lucratievere	seances	organiseert.	Met	zang,	muziek	en	
choreografie	voert	dit	genootschap	rituelen	uit,	geïnspireerd	op	oude	Drentse	verhalen,	die	ons	
‘herbronnen’	en	'ontvreemden'.	
Anwar	is	echter	in	de	loop	der	jaren	steeds	meer	gaan	geloven	in	zijn	eigen	verlichting.	Hij	heeft	
nauwelijks	oog	voor	het	aandeel	in	het	succes	van	Freya.	Bovendien	is	er	groeiende	onvrede	onder	
de	volgelingen	over	arbeidsvoorwaarden	en	werkdruk.	Wanneer	Anwar	een	nieuw	narratief	
introduceert,	dat	van	de	‘opofferende	en	belangeloze	polygamie’	(hij	geeft	zichzelf	aan	de	
gemeenschap),	komen	de	idealen	van	het	genootschap	op	gespannen	voet	te	staan	met	de	
werkelijkheid.	Waar	het	zou	moeten	gaan	om	rentmeesterschap	en	verbondenheid	gaat	het	meer	en	
meer	om	een	ego	strijd	tussen	twee	gekwetste	zielen.	
Terwijl	de	conflicten	sluimeren,	voert	Het	Genootschap	voor	de	samengestroomde	‘pelgrims’	(het	
publiek)	het	ritueel	van	de	Heilige	Mammoetjacht	uit.	De	dapperste	van	een	stam	jagers-
verzamelaars	zal	een	mammoet	lokken,	maar	dit	zelf	niet	overleven.	We	zien	het	gevecht	van	de	
jongeren	om	uit	te	maken	wie	de	dapperste	is;	het	feestmaal	voor	de	winnaar,	zijn	twijfel	en	de	
romantische	ontmoeting	met	zijn	geliefde,	die	hem	aanmoedigt	de	dood	tegemoet	te	treden.	De	
volgende	dag	vindt	de	jacht	plaats,	met	de	dood	van	de	mammoet	en	die	van	de	angstige,	maar	
dappere	jongeman.		
De	prachtige	apotheose	en	eredienst	die	daarop	zou	moeten	volgen,	wordt	deze	avond	verstoord	
door	openlijke	ruzies	tussen	Anwar	en	Freya,	de	dreigende	ontmaskering	van	de	goeroe	en	het	
loyaliteitsconflict	dat	daardoor	onder	de	volgelingen	ontstaat.		
Dan	verschijnen	plotseling	twee	fietstoeristen.	Ze	zijn	verdwaald	en	afgekomen	op	het	lawaai.	Naar	
het	Bijbelse	idee	van	de	zondebok	wijst	Anwar	het	toerisme	aan	als	het	ultieme	kwaad,	en	overlaadt	
de	toeristen	met	de	schuld	van	iedereen:	ze	worden	geofferd.	En	zo	betaalt	de	zondebok	de	prijs	van	
de	hoogmoed	van	de	mensheid.	De	natuurlijke	harmonie	is	hersteld.	
	
*	regieconcept	
De	regie	verbeeldt	de	paradox	tussen	ons	romantisch	verlangen	in	balans	te	leven	met	de	aarde	en	
onze	onwil	om	daar	daadwerkelijk	een	groot	offer	voor	te	brengen.	De	Ket	fingeert	een	spiritueel	
genootschap	dat	voor	de	ogen	van	het	publiek	een	theatrale	seance	opvoert.	Al	bij	aankomst	wordt	
het	publiek	bestempeld	als	aspirant-pelgrims	die	betaald	hebben	om	een	‘oerervaring’	te	ondergaan.	
Ze	worden	toegesproken,	gekleed,	ingewijd	en	behandeld	als	uitverkorenen.	Vervolgens	lopen	ze	in	
twee	groepen	over	het	veld	naar	de	speelplek.	Achter	elkaar,	in	twee	linten,	wat	niet	alleen	een	mooi	
visueel	effect	heeft,	maar	hen	ook	meteen	losweekt	uit	hun	gewone	attitude	als	toeschouwer.	Men	
loopt	alleen,	in	een	soort	optocht,	kijkt	naar	de	anderen	en	de	omgeving,	en	ervaart	dat	we	van	alle	
kanten	samenkomen	om	dit	ritueel	gezamenlijk	mee	te	maken.	Tijdens	de	voorstelling	maakt	het	
publiek	vaker	zo’n	rondegang.	In	alle	culturen,	ook	de	meest	primitieve,	is	de	bezwerende	werking		
van	zo’n	processie	onderdeel	van	het	geloof.		
De	seance	speelt	zich	af	in	het	hier	en	nu	van	de	theaterwerkelijkheid.	De	Mammoetjacht-vertelling	
is	als	onderdeel	daarvan	duidelijk	een	geënsceneerde,	fictieve	vertelling	over	een	ritueel	uit	de	
oertijd.	Door	het	in	en	uit	de	vertelling	stappen,	en	het	gebruik	van	diverse	formats	(dialoog,	speech,	
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bekentenis,	koorwerk,	animatie,	groepsbewegingen),	wordt	de	ervaring	veelzeggend,	maar	ook	
speels,	met	lichtheid	en	humor.	Steeds	blijft	in	het	midden	of	het	publiek	getuige	is	van	een	goed	
uitgevoerd	theaterstuk	over	een	sekte,	of	dat	het	een	ritueel	ondergaat	waar	het	zich	aan	kan	
overgeven,	of	dat	het	de	achterkant	ziet	van	de	commerciële	zingevingsindustrie.	De	interactieve	
totaalervaring	roept	de	vraag	op,	of	ons	verlangen	te	‘herbronnen’	niet	slechts	een	naïeve	
romantische	‘lifestyle’-wens	is,	en	of	wij	überhaupt	wel	in	staat	zijn	om	in	harmonie	met	de	aarde	te	
leven.	
	
	*	speelstijl	
De	spelers	creëren	met	realistisch	spel	de	illusie	een	werkelijk	bestaand	genootschap,	zijnde	de	
echtelieden	en	alle	medewerkers	die	de	seances	faciliteren.	De	stijl	van	spelen	tijdens	de	rituelen	is	
juist	fysiek	en	geëxalteerd,	bedoeld	om	het	publiek	in	een	bepaalde	toestand	te	krijgen.	Jochem	
Stavenuiter	gaat	met	de	acteurs	en	het	ensemble	werken	aan	een	dierlijke,	fysieke	bewegingstaal	die	
van	de	oermens	zou	kunnen	zijn.	De	discrepantie	tussen	de	verwende,	decadente,	verweekte	
westerse	mens	die	een	atletische,	zelfvoorzienende	oermens	moet	spelen	is	hierbij	het	uitgangspunt.	
Er	wordt	niets	verhuld	-	het	tot	leven	wekken	van	de	oertijd	heeft	een	duidelijk	zichtbare	theatrale	
opzet	-,	maar	juist	daardoor	krijgt	de	verbeelding	een	kans.	
	
*thema	
Archeologische	vondsten,	zoals	het	meisje	van	Yde	en	artefacten	van	de	Hunebedbouwers	(het	
'trechterbekervolk')	getuigen	van	een	offercultuur	waarbij	niet	alleen	‘genomen’	werd,	maar	ook	
‘gegeven’	(aan	de	aarde,	aan	een	natuurgod).	De	offercultuur	staat	lijnrecht	tegenover	onze	huidige	
houding	ten	aanzien	van	de	aarde.	Natuur	is	een	product	geworden	waarvan	we	'weg'	zijn	gegroeid,	
en	waar	we	nog	slechts	gebruik	van	maken,	als	consumenten,	of	als	recreanten	op	zoek	naar	rust	en	
‘authenticiteit’.		
Deze	verwijdering	heeft	ons	vervreemd	van	onszelf,	onze	omgeving	en	elkaar.	Dit	leidt	tot	
vereenzaming,	zelfmoorden	en	burn-outs.	Daarom	is	de	vraag	wie	we	zijn	–	waar	we	vandaan	komen,	
waar	we	ons	nu	bevinden	en	waar	we	naartoe	willen	–	uiterst	relevant.	Maar	hoe	vrij	zijn	we	om	die	
vraag	te	stellen?	We	zitten	muurvast	in	de	erfenis	van	de	Verlichting	die	inprent	dat	we	unieke	
individuen	zijn,	verheven	boven	al	het	andere	leven.	Onze	maatschappij	is	volledig	ingericht	op	het	
model	van	groei.	En	om	te	groeien	moeten	we	onszelf	en	de	aarde	uitputten.	Waardoor	we	almaar	
verder	komen	af	te	staan	van	het	zogenaamd	'natuurlijke'.		
Het	oprechte,	maar	ook	pijnlijke	en	soms	lachwekkende	zoeken	naar	onze	relatie	met	het	natuurlijke	
en	de	aarde,	is	schreeuwend	actueel.	Wat	zou	hedendaags	rentmeesterschap	moeten	inhouden?	Zijn	
wij	werkelijk	bereid	te	offeren?		
	
*	vormgeving	
Het	publiek	zit	als	pelgrims	in	een	cirkel	rond	het	speelveld.	De	cirkel	heeft	van	oudsher	een	
associatie	met	rituelen	en	seances	(de	heksenkring).	Door	deze	opstelling	vormt	het	publiek,	anders	
dan	op	een	tribune,	geen	blok	tegenover	de	spelers.	Men	kijkt	niet	alleen	naar	het	spektakel	maar	
ook	naar	elkaar	en	naar	alles	om	zich	heen.	Doordat	het	publiek	op	banken	zit,	tegen	elkaar	aan,	
verliest	het	individualiteit,	en	gaat	het	zich	eerder	gedragen	als	een	massa;	bereid	om	te	participeren	
en	zelfs	grensoverschrijdende	handelingen	aan	te	moedigen,	zoals	het	offeren	van	fietstoeristen.	
Voor	elke	scène	wordt	het	beeld	totaal	veranderd.	Op	het	veld	binnen	de	cirkel	zijn	containers	
ingegraven	en	daaruit	komen	de	acteurs,	rekwisieten	en	decorstukken,	als	uit	een	soort	navel	van	de	
aarde.		
De	cirkel	wordt	doorkruist	door	een	tweetal	rails	die	helemaal	naar	de	bosrand	lopen.	Grotere	
decorstukken	worden	hierover	opgereden.	Beelden	van	de	prehistorie,	zoals	de	kudde	mammoeten,	
krijgen	een	kunstzinnige	abstractie.	De	houtskoolschetsen	van	William	Kentridge	(If	We	Ever	Get	To	
Heaven)	zijn	hierbij	inspiratie.	Voor	het	ontwerpen	en	uitvoeren	van	de	ingewikkelde,	mechanische	
constructies	is	Douwe	Johannes	Hibma	aangetrokken.	
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Michiel	Voet,	die	ook	de	vormgeving	van	Het	Pauperparadijs	ontwierp,	is	verantwoordelijk	voor	de	
totale	vormgeving,	waar	de	constructies	deel	van	uitmaken.	
	
*	kostuums	
Om	het	publiek	bij	de	seance	te	betrekken	en	het	gevoel	te	versterken	van	gezamenlijkheid,	krijgen	
alle	toeschouwers	een	mantel.	Hiermee	veranderen	zij	van	toeschouwers	in	pelgrims,	op	zoek	naar	
het	natuurlijke.		
De	kappen	zijn	esthetisch	en	praktisch	van	aard,	tegen	kou	en	regen.	Maar	ook	bedoeld	om	je	af	te	
sluiten	en	naar	binnen	te	keren,	of	je	juist	open	te	stellen	en	de	kap	af	te	doen.	Dit	zal	expliciet	in	de	
voorstelling	gebruikt	worden.		
In	de	kostumering	van	de	spelers	combineren	we,	net	als	in	de	speelstijl,	realistische	elementen	met	
artistieke.	Mogelijk	draagt	Anwar	cliché-goeroekleding,	zodat	er	gespeeld	kan	worden	met	zijn	
dreigende	ontmaskering.	De	leden	van	het	genootschap	dragen	functionele	kleding,	zodat	zij	
makkelijk	kunnen	transformeren	bij	het	ensceneren	van	de	prehistorische	vertelling.	Voor	die	kleding	
laten	wij	ons	inspireren	door	de	kennis	daarover,	zonder	'authentiek'	te	willen	zijn,	integendeel.	In	
lijn	met	het	thema	toont	ze	een	(te)	nadrukkelijk	willen	opgaan	in	de	omgeving.	
Kostuumontwerpster	Arien	de	Vries	is	bezig	met	de	eerste	ontwerpen.	
	
*	scenario	en	songteksten	(zie	ook	‘Nieuwe	theatertekst’)	
Scenario	en	liedteksten	worden,	net	als	bij	Het	Pauperparadijs,	geschreven	door	Tom	de	Ket,	die	de	
voorstelling	ook	regisseert.	Dit	doet	hij	voor	al	zijn	voorstellingen.	De	Ket	is	een	gedreven	schrijver	en	
maker	die	maatschappelijk	relevante	en	filosofische	onderwerpen	brengt	met	een	luchtige	toets,	
voor	een	groot	publiek.		
Voor	dit	stuk	worden	twee	taalvormen	gebruikt.	De	leden	van	het	genootschap	spreken	in	
hedendaags	Nederlands	met	elkaar	en	met	de	toeschouwers.	Voor	het	ritueel	van	de	oude	stam	gaat	
De	Ket	schrijven	in	een	eenvoudige,	deels	zelfontworpen	taal.	Wij	weten	natuurlijk	niet	hoe	de	
jagers-verzamelaars	in	de	prehistorie	spraken.	De	fantasietaal,	het	‘onderbuiks’,	is	niet	woordelijk	te	
verstaan	maar	voor	het	publiek	toch	wel	te	volgen.	Voorbeelden	van	eerdere	fantasietalen	die	De	Ket	
ontwierp,	worden	meegestuurd.	
	
*	muziek	
Sytze	Pruiksma	is	een	ervaren	theatercomponist,	vooral	met	locatietheater.	Hij	gebruikt	klankkleuren	
geïnspireerd	door	landschappen,	natuur	en	vogels.	Bovendien	is	hij	een	uitstekende	percussionist	en	
multi-instrumentalist.	Met	een	relatief	klein	muziekensemble,	zelfgemaakte	oerinstrumenten	
(kistcello’s,	kalimba’s,	log	drums,	beenfluiten)	maar	ook	elektronica,	wil	hij	een	zo	groot	mogelijke	
klankvariatie	bereiken.	Hij	componeert	een	oerfanfare	en,	in	samenwerking	met	het	in	vernieuwde	
folklore	gespecialiseerde	Pauni	Trio,	liederen	op	basis	van	meerstemmige	Bulgaarse	volkszang.	
		
*	audio	
In	de	cirkel	rond	alle	banken	leggen	we	een	geluidssysteem	aan,	opgebouwd	uit	een	lange	ring	van	
kleine	high-tech	speakers,	nauwelijks	zichtbaar,	die	een	direct	intiem	geluid	geeft.	Deze	opzet	maakt	
het	mogelijk	om	met	surround	effecten	te	werken.	Door	het	geluid	van	zo	dichtbij	te	laten	komen,	
willen	we	ook	de	intimiteit	in	dat	grote	veld	versterken.	Bovendien	verstoren	we	op	die	manier	de	
natuurlijke	omgeving	zo	min	mogelijk.	Het	geluidsbeeld	wordt	ontworpen	door	Peter	Zwart,	net	als	
bij	Het	Pauperparadijs.	
	
*	integratie	disciplines	
Mammoet	wordt	totaaltheater.	Nog	meer	dan	bij	Het	Pauperparadijs	en	De	Drentse	Blues	Opera	
moeten	acteurs	en	ensemble	heel	veel	verschillende	disciplines	beheersen	om	leden	van	het	
genootschap	te	spelen	die	rituelen	opvoeren,	en	om	voor	de	ogen	van	het	publiek	een	theatrale	
enscenering	van	de	oertijd	te	creëren.	In	zekere	zin	zijn	de	medewerkers	aan	Mammoet	net	als	de	
jagers-verzamelaars	van	10.000	jaar	geleden:	iedereen	moet	alles	kunnen.	Ze	gaan	acteren,	
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oerinstrumenten	en	mammoetconstructies	bespelen,	zingen,	bewegen.	En	steeds	behouden	ze	een	
transparante	relatie	met	de	toeschouwers.		
	
1.c	Motivatie	locatie	en	relatie	met	inhoud	en	vorm.		
	
Wij	zijn	voor	de	voorstelling	samen	met	Provincie	Drenthe	en	Staatsbosbeheer	op	zoek	gegaan	naar	
een	veld	dat	het	‘oer’gevoel	het	meest	benadert,	en	tegelijk	beschikbaar	is	om	op	te	spelen.	De	
ligging	en	uitgestrektheid	van	het	Buinerveld	in	de	gemeente	Borger-Odoorn	is	uitermate	geschikt	als	
speellocatie	en	geeft	tegelijk	het	gevoel	dicht	bij	de	natuur	te	zijn.	Hier	kan	het	publiek,	geholpen	
door	de	voorstelling,	zich	even	echt	in	de	oertijd	wanen.	Alleen	al	door	de	afgelegen	plek	legt	het	
publiek	op	weg	naar	de	locatie	een	reis	af	'naar	het	einde	van	de	wereld'.	Dit	werkte	ook	al	goed	bij	
Het	Pauperparadijs,	en	is	bij	Mammoet	nog	relevanter.		
Staatsbosbeheer	is	een	echte	partner	in	dit	project.	Hoewel	de	organisatie	natuurlijk	geen	invloed	
heeft	op	de	inhoud	van	de	voorstelling,	putten	we	wel	uit	hun	inzichten	over	natuurbeleving.	Ook	in	
praktische	zin	is	er	nauw	contact.	We	overleggen	over	mitigerende	maatregelen,	waardoor	we	het	
veld	na	de	speelperiode	rijker	kunnen	achterlaten.	En	uiteraard	is	de	keuze	van	de	speelperiode	
afgestemd	met	het	broedseizoen	van	de	vogels.		
Het	vergunningentraject	is	inmiddels	gestart.	
	
1.d	Nieuwe	theatertekst		
	
Als	het	publiek	zit,	begint	het	stuk	met	een	muzikale	ouverture;	een	ode	aan	onze	voorouders.	In	een	
rondegang	langs	alle	‘pelgrims’	worden	artefacten	uit	ons	verleden	(schedels,	slagtanden,	
totemdieren,	gebruiksvoorwerpen	enzovoort)	getoond.		
Dan	verschijnt	Anwar.	Hij	preekt	over	oeroude	verbondenheid	en	hedendaagse	vervreemding.	Hij	
nodigt	een	lid	van	het	genootschap	uit	voor	een	dramatische	getuigenis	van	een	gestrest	en	eenzaam	
leven	in	de	stad,	vervreemd	van	alles.	Gedurende	de	voorstelling	horen	we	meer	van	dit	soort	
getuigenissen	en	hoe	het	leven	door	de	rituelen	van	het	genootschap	verrrijkt	is.		
Anwar	kondigt	het	eerste	hoofdstuk	aan	van	het	verhaal	van	de	Heilige	Mammoetjacht.	Uit	de	
containers	onder	de	grond	komen	oerstamleden	en	attributen	voor	een	stambespreking.	Hoewel	zij	
een	taal	spreken	die	we	niet	woordelijk	kunnen	verstaan,	wordt	wel	duidelijk	dat	de	gewassen	
doodgaan	en	de	dieren	wegtrekken.	Het	stamhoofd	kondigt	de	risicovolle	jacht	op	de	Mammoet	aan	
om	de	stam	te	redden	van	de	ondergang.	De	stamleden	stemmen	ritueel	in	en	verdwijnen	weer.	
Anwar	vertelt	over	zijn	rondzwervingen	over	de	wereld	en	over	zijn	filosofie	van	het	
Rentmeesterschap.	Na	dit	'intermezzo'	volgt	opnieuw	een	scène	uit	de	oertijd,	begeleid	door	
'oermuziek',	uitmondend	in	de	spectaculaire	scène	waarin	de	mammoetjacht	wordt	geënsceneerd.	
	
De	hierboven	beschreven	scènes	geven	het	principe	van	de	theatrale	seance	weer	die	Anwar	voor	
zijn	pelgrims	opbouwt.	Telkens	na	een	hoofdstuk	van	de	stam	in	de	oertijd	keren	we	terug	in	het	hier	
en	nu	van	het	spirituele	genootschap.	Anwar	verklaart	oude	Drentse	legendes,	zoals	mythes	over	het	
meisje	van	Yde,	de	witte	wieven,	de	kano	van	Pesse	en	het	geheim	van	de	Hunebedden.	Leden	van	
het	genootschap	zingen,	bekennen,	speechen.	Toeschouwers	worden	deelgenoot	van	rituelen.	En	
tussendoor	spelen	de	prehistorische	taferelen.	In	alle	scènes	zijn	de	sluimerende	conflicten	tussen	
Anwar	en	Freya	en	de	spanningen	in	het	genootschap	voelbaar.	In	het	begin	verhuld	maar	later	
steeds	openlijker.		
	
De	precieze	scène-opbouw	en	de	uitwerking	van	de	personages	vinden	plaats	tijdens	het	
schrijfproces.	Er	zijn	nog	geen	tekstvoorbeelden	beschikbaar	van	Mammoet,	maar	in	de	bijlage	wel	
voorbeelden	van	de	schrijfstijl	en	de	zelfontworpen	talen	van	Tom	de	Ket.	Voor	een	mogelijke	scène-
opbouw	verwijzen	we	naar	de	bijlage.	
	
Er	is	vooralsnog	geen	intentie	de	tekst	te	publiceren.	
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*	de	auteur	
Theatermaker	Tom	de	Ket,	regisseur,	scenarist	en	medeproducent,	schrijft	zoals	bij	al	zijn	stukken	
zelf	het	scenario	en	de	songteksten.	Naast	grote	spektakelstukken	op	locatie	in	Drenthe	en	vele	
andere	voorstellingen,	maakt	hij	de	succesvolle	theaterreeks	'De	Verleiders'	over	de	zakelijke	moraal	
en	de	'financiële	hygiëne'.		
Voor	De	Ket	is	deze	eigen	vertelling,	met	een	groot	aandeel	publieksparticipatie,	een	nieuwe	
uitdaging.	Zoals	in	veel	van	zijn	werk,	vormen	recente	ontwikkelingen	in	de	samenleving	aanleiding.	
In	het	onderwerp	en	de	uitwerking	van	Mammoet	zitten	echter	ook	eeuwenoude	legendes	waarmee	
hij	zich	al	van	jongs	af	aan	verbonden	voelt	en	die	aanspraak	doen	op	zijn	bewustzijn	van	oorsprong	
en	oorspronkelijkheid.	Mammoet	heeft	daardoor,	meer	dan	ander	werk,	een	sterk	persoonlijke	
component.	
	
1.e	Werkwijze	
	
Tom	de	Ket:	
“Elk	stuk	dat	ik	maak,	begint	met	research.	Als	een	onderwerp	me	grijpt,	lees	ik	me	in	en	verdiep	ik	
me	in	de	verschillende	aspecten	van	de	materie.	Op	basis	van	een	geïntegreerde	visie	op	inhoud	en	
vorm,	begin	ik	te	schrijven.	Voor	de	eerste	versie	van	de	tekst	organiseer	ik	scriptlezingen	met	de	
beoogde	cast.	Meestal	geven	deze	lezingen	mij	veel	inzicht	en	verandert	er	daarna	nog	veel.	Ook	het	
regieconcept	is	slechts	een	uitgangspunt.	Tijdens	het	repetitieproces	verandert	er,	mede	onder	
invloed	van	de	meedenkende	acteurs,	nog	veel.		
In	de	voorbereiding	op	dit	ambitieuze	project	heb	ik	al	regelmatig	werksessies	met	mijn	artistieke	
team.	Uitdaging	is	een	goed	evenwicht	tussen	abstractie	en	realisme.	Niemand	weet	natuurlijk	hoe	
het	er	in	de	oertijd	uit	gezien	heeft.	Dat	geeft	vrijheid	maar	tegelijkertijd	mag	die	vrijheid	niet	leiden	
tot	verstoring	van	de	illusie.	
Ook	met	mijn	componist	werk	ik	nauw	samen.	Zelf	ben	ik	muzikant	en	ik	heb	ook	muziek	geschreven.	
Vaak	heb	ik	al	een	idee	hoe	iets	moet	klinken,	en	wat	voor	dynamiek	een	score	moet	hebben.	Met	de	
ontwikkeling	van	het	script	en	de	songs	denkt	componist	Sytze	Pruiksma	ook	met	mij	mee.	
Dit	project	beschouw	ik	als	een	belangrijke	en	ook	een	logische	stap	in	mijn	ontwikkeling	als	maker	
van	muziektheater.	Afgelopen	jaren	heb	ik	De	Verleiders	geïnitieerd,	een	theaterserie	over	de	BV	
Nederland.	Daarnaast	maakte	ik	grootschalige	muziektheaterproducties	op	locatie.	Steeds	duidelijker	
merk	ik	hoezeer	theater	een	plek	kan	zijn	om	met	het	publiek	een	dialoog	aan	te	gaan.	Met	
Mammoet	ga	ik	een	stap	verder.	Dit	keer	wil	ik	de	interactie	met	het	publiek	verder	doorvoeren	en	
onderdeel	maken	van	de	dramaturgie.	Als	grote	gemonteerde	locatievoorstelling	is	Mammoet	
daarmee	een	volgende	stap	in	mijn	ontwikkeling.”	
	
1.f	Plaats	in	het	veld		
	
Muziektheaterproducties	in	Nederland	zijn	meestal	musicals	voor	een	breed	publiek	of	meer	
artistieke	producties	(in	de	traditie	van	Orkater)	voor	kleine	en	middenzalen.	Mammoet	wil	tussen	
deze	werelden	een	brug	slaan.	Net	als	bij	Het	Pauperparadijs	en	de	Bleusopera	is	Mammoet	nieuw	
muziektheater	met	een	artistieke	invulling	over	actuele,	maatschappelijke	vraagstukken,	maar	voor	
een	breed	publiek.	Door	te	spelen	op	locatie	spreken	we	een	brede	doelgroep	aan	van	mensen	die	
lang	niet	altijd	naar	traditionele	theaters	gaan.	De	locatie	zelf	maakt	het	al	tot	een	belevenis	die	
drempelverlagend	werkt.	
	
Daarbij	heeft	Mammoet	een	nadrukkelijke	binding	met	Drenthe,	een	provincie	waarin	relatief	weinig	
theater	wordt	gemaakt	en	waar	ook	geen	BIS-instellingen	zijn.	Wij	maken	daarbij	graag	gebruik	van	
het	levendige	amateurcircuit	dat	er	wel	is	en	werken	daarom	samen	met	Garage	TDI	en	Loods	13.	
Daarnaast	zoeken	we	ook	samenwerking	met	het	Drents	Museum	(als	archeologiedeskundige)	en	
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partners	Staatsbosbeheer,	Marketing	Drenthe,	het	Hunebedcentrum	in	Borger	(100.000	bezoekers	
per	jaar),	Wildlands	in	Emmen	(1	miljoen	per	jaar).	
	
De	financiële	en	organisatorische	steun	vanuit	de	regio	(Provincie	Drenthe,	Beringer	
Hazewinkelfonds)	en	landelijk	VSB	en	PBC		geeft	aan	dat	er	daar	behoefte	is	aan	grootschalige	
culturele	evenementen.	Ook	de	vier	grote	Drentse	theaters	steunen	Mammoet	en	willen	
samenwerking	op	gebied	van	promotie	onder	hun	eigen	publiek.	
	
	
2.	Productioneel	plan		
	
Productieplan	
	
Het	productionele	team	van	Mammoet	is	hetzelfde	als	dat	van	Het	Pauperparadijs.	Artistiek	leider	en	
regisseur:	Tom	de	Ket.	Producent	en	eerstverantwoordelijke	voor	marketing:	Wolter	Lommerde	
(Bureau	Lommerde	&	Tonen).	Zakelijke	en	productieleiding:	Hans	Jansen	en	Hans	Boven.	Na	drie	
seizoenen	Het	Pauperparadijs	vormen	zij	een	goed	geoliede	productiekern.	Voor	Mammoet	wordt	
ervaren	(theater)marketeer	Suzanne	Groen	aan	het	team	toegevoegd.		
	
Het	bestuur	van	Stichting	het	Pauperparadijs:	Tom	de	Ket,	Wolter	Lommerde	en	Suzanna	Jansen.	
Raad	van	Toezicht:	Peter	Voorbraak,	Aernout	Zappey,	Jeanette	Smit.	De	Stichting	werkt	volgens	de	
Governance	Code	Cultuur	en	heeft	een	ANBI-status.	
	
Belangrijke	partner	is	Staatsbosbeheer	(SBB).	Al	in	een	pril	stadium	van	de	planontwikkeling	zijn	het	
productieteam	en	SBB	op	zoek	gegaan	naar	een	geschikte	locatie	die	recht	doet	aan	de	artistieke	
wensen	én	zo	min	mogelijk	kritische	milieuwaarden	kent.	Inmiddels	is	een	locatie	gevonden	die	door	
een	extern	adviesbureau	voor	ecologie	wordt	onderzocht.	Zij	adviseren	ook	over	mitigerende	
maatregelen.	Met	SSB	is	afgesproken	om	het	terrein	rijker	achter	te	laten	dan	voor	de	speelperiode.	
Inhoudelijk	geeft	filosoof	van	SBB,	Matthijs	Schouten,	input.	Daarnaast	zijn	de	Provincie	Drenthe	en	
de	Gemeente	Borger-Odoorn	belangrijke	samenwerkingspartners.	Met	beide	overheden	wordt	al	
vanaf	het	prille	begin	intensief	en	constructief	overleg	gevoerd.	
	

Strategische	partner	in	deze	is	Marketing	Drenthe,	met	wie	we	cultuur-toeristische	arrangementen	

zullen	opzetten.		

Samen	met	het	Hunebedcentrum	in	Borger	maar	ook	met	Staatsbosbeheer	zetten	we	een	educatief	

programma	op	rondom	de	thema’s	‘oertijd’	en	‘natuur	en	milieu’.	

Marketing	

Bij	de	ambitie	van	Mammoet	hoort	een	marketingplan	dat	resulteert	in	zowel	een	landelijke	als	
regionale	campagne	gericht	op	het	oer-gevoel	van	Drenthe:	Mammoet	–	een	theaterreis	vanuit	de	
oertijd	–	van	de	makers	van	Het	Pauperparadijs.	De	marketing	voor	Mammoet	in	2020	is	in	grove	
lijnen	uiteengezet	en	wordt	nog	verder	uitgewerkt.	De	grote	landelijke	campagne	en	de	kaartverkoop	
starten	in	het	najaar	van	2019	via	de	website	mammoetindrenthe.nl.	Recentelijk	is	een	
bezoekersonderzoek	uitgevoerd	onder	kaartkopers	van	Het	Pauperparadijs.	Daarnaast	is	een	
marktpotentieel	onderzoek	uitgevoerd	onder	een	representatieve	steekproef	van	mensen	in	een	
straal	van	100	km	rond	het	Buinerveld,	zie	de	bijlages.	Uit	de	onderzoeken	blijkt	dat	er	voldoende	
interesse	is	onder	de	beoogde	doelgroep	om	Mammoet	te	bezoeken	met	een	potentieel	van	87.000	
bezoekers	met	de	beoogde	prijsstelling.		
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Doelstelling	

De	maximale	capaciteit	van	Mammoet	inclusief	succesopties	is	40.000	kaarten	bij	40	voorstellingen.	
De	doelstelling	is	om	75%	ter	verkopen	met	een	netto	recette	van	€1.140.000,-	

Belangrijk	is	de	samenwerking	en	financiële	ondersteuning	van	het	Blockbuster	Fonds,	dat	de	

BankgiroLoterij	inbrengt	en	een	groot	aantal	kaarten	afneemt.	Met	daarbij	de	garantie	van	de	extra	

recette,	creëert	dat	budget	voor	een	extra	uitgebreide	marketingcampagne.	Hiermee	kunnen	wij	de	

10	succesopties	direct	mee	in	de	verkoop	nemen	waarmee	de	totale	publiekscapaciteit	40.000	

kaarten	wordt.	Bovendien	durven	wij	het	door	de	garantiestelling	aan	om	de	verkoopprognose	te	

verhogen	naar	30.000	(75%		van	40	voorstellingen).	We	verwachten	dat	60%	van	de	bezoekers	uit	

Noord-Oost	Nederland	komt	en	40%	uit	de	rest	van	Nederland.		

Doelgroepen	

Breed	en	groot	publiek		

• liefhebbers	van	audiovisuele	locatie-spektakels	
• mensen	met	affiniteit	Drenthe	en	natuur	
• mensen	met	interesse	in	verband	prehistorie	–	moderne	tijd	
• specifiek:	bezoekers	Het	Pauperparadijs	(>70%	wil	naar	Mammoet)	

Demografisch	

• mannen	en	vrouwen,	midden	tot	hoog	opgeleid	
• leeftijd	20-75	
• inwoners	–	Drenthe/Groningen	(40%)	
• inwoners	–	Friesland/Overijssel	(20%)	
• inwoners	rest	NL	(40	%)	
• gemiddelde	reisbereidheid	=	69km	

Bezoekers	Pauperparadijs	

Ruim	70%	van	de	bezoekers	van	het	Pauperparadijs	in	Veenhuizen	heeft	aangegeven	interesse	te	
hebben	in	Mammoet.	Dat	mogen	we	extrapoleren	naar	91.500	bezoekers.	De	vroegboekers	uit	deze	
doelgroep	zullen	via	diverse	eDM’s	en	een	social	media	campagne	gericht	op	een	eerste	exclusieve	
boekingsperiode	uitgenodigd	worden	om	met	voorrang	kaarten	te	kopen.	Na	deze	periode	is	een	
multimediale	betaalde	campagne,	waaronder	online	retargetting,	cruciaal.		

Multimediale	campagne	

Er	zijn	drie	pijlers	in	de	campagne:	vrije	publiciteit,	betaalde	mediacampagne	en	communicatie	via	
partners/ondernemers.	

Vrije	publiciteit	

NDC	mediagroep	heeft	uitgesproken	de	mediapartner	te	willen	zijn	en	ook	met	RTV	Drenthe	is	een	
mediapartnerdeal	in	voorbereiding.		Landelijke	media	zijn	ook	al	geïnteresseerd.	Er	is	een	aantal	
geschikte	PR	momenten	en	onderwerpen:	
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• samenvallen	thema	en	locatie	(spektakel	over	de	oertijd	in	de	oer-provincie	van	Nederland)	
• inhoud/verhaal	dat	de	prehistorie	met	de	moderne	tijd	verbindt	
• audiovisuele	spektakel	(levensgrote	Mammoeten,	onconventionele	enscenering)	
• de	makers	(Tom	de	Ket),	hoofdrolspelers,	lokaal	talent/ensemble	
• première	

Betaalde	mediacampagne	
Er	is	budget	voor	een	uitgebreide	gefaseerde	mediacampagne	met	nadruk	op	eDM,	online	
advertising	en	grootschalige	landelijke	outdoor.	Print,	radio	en	tv	dienen	ter	ondersteuning.	
Daarnaast	voeren	we	ook	campagne	via	de	theaters	in	Noord-Oost	Nederland.		

Communicatie	via	partners	en	regionale	ondernemers	

Wij	hebben	al	verschillende	marketingpartners:	Staatsbosbeheer,	de	BankGiroLoterij,	NDC	
Mediagroep	en	RTV	Drenthe.	Daarnaast	willen	we	partnerships	sluiten	met	partijen	die	zich	richten	
op	de	natuur,	zoals	Natuurmonumenten	(25%	potentiele	bezoekers	is	donateur),	National	
Geographics,	Scouting	NL	en	Bever	Zwerfsport,	de	NS	en	de	ANWB.	Ook	de	regionale	ondernemers	
zien	uit	naar	de	voorstellingen	van	Mammoet.	

Kaartverkoop		

De	Nationale	Theaterkassa	is	partner	voor	kaartverkoop	en	ticketing.	Met	een	veel	bezochte	
webportal	en	een	uitgebreide	en	zeer	goed	ingerichte	database	van	honderdduizenden	
theaterliefhebbers	en	veel	ervaring	met	kaartverkoop	op	locatie	is	dit	een	goede	partner,	ook	voor	
de	e-marketing.		

Toelichting	op	de	begroting	

De	totale	kosten	bedragen	€1.812.475.	De	totale	voorbereidingskosten	bedragen	€426.750,-,	de	
totale	uitvoeringskosten	bedragen	€880.175,-,	de	totale	marketingkosten	bedragen	€382.000,-	en	de	
overige	kosten	bedragen	€123.550,-.	

Hier	staat	het	volgende	dekkingsplan	tegenover.	Uit	recettes	verwachten	wij	€798.000,-	plus	
€340.000,-	gegarandeerd	door	het	Blockbuster	Fonds.	Uit	publieke	fondsen	en	subsidies	verwachten	
wij	€225.000,-,	uit	private	fondsen	verwachten	wij	€229.900,-	en	uit	sponsoring,	merchandising	en	
horeca	€20.000,-.	Uit	eigen	middelen	dragen	wij	€199.575,-	bij.	

Aangezien	deze	productie	niet	kostendekkend	kan	zijn	vragen	wij	van	het	VSB	Fonds	een	bijdrage	van	
€25.000,-.	

Wij	realiseren	ons	dat	de	begroting	fors	is,	doordat	wij	met	de	beste	mensen	willen	werken,	maar	
ook	omdat	wij	geen	bestaande	organisatie	hebben	om	op	terug	te	vallen.	Alle	kosten	drukken	op	dit	
project	en	ook	alle	locatiekosten,	tot	aan	parkeervoorzieningen	toe.	Wij	spelen	immers	niet	in	een	
bestaand	theater.	De	marketingkosten	zijn	inclusief	personeelskosten	en	onze	ambitie	is	natuurlijk	
om	alle	beschikbare	kaarten	te	verkopen.	Daarvoor	moeten	wij	een	stevige	landelijke	campagne	
voeren.	Tegenover	de	forse	begroting	staat	dat	we	veel	eigen	inkomsten	genereren	(62%)	en	het	
risico	voor	een	groot	deel	bij	de	Stichting	ligt.	Een	kleine	stichting	die	groots	onderneemt!	

Eigenlijk	heeft	een	dergelijke	productie	meer	speelbeurten	nodig,	maar	dat	zou	het	risico	verder	
opvoeren.	Bij	voldoende	succes	willen	wij	zeker	weer	een	nieuwe	serie	voorstellingen	spelen	in	2020.	
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Publiek	en	inkomsten	

De	capaciteit	per	voorstelling	is	1000	personen.	In	totaal	willen	we	30	voorstellingen	spelen	met	10	
succesopties.	Wij	rekenen	met	een	netto-opbrengst	per	kaartje	van	€38,-,	de	toegangsprijzen	liggen	
tussen	€35	en	€55	euro	bruto.	De	maximale	netto-recette	is	€1.520.000.	Per	definitie	is	de	productie	
dus	nooit	kostendekkend.	Uiteraard	begroten	wij	niet	met	maximale	inkomsten.	Door	de	
garantiestelling	van	het	Blockbuster	Fonds	kunnen	we	uitgaan	van	een	bezetting	van	75%,	dat	is	
30.000	kaartjes,	met	een	netto-recette	van	€1.140.000.	

Een	gedetailleerde	begroting	is	als	bijlage	bij	dit	subsidieverzoek	toegevoegd.	

	

Planning	2019	

2019	
half	februari:	indienen	vergunningaanvraag	

april:	afronding	ecologisch	onderzoek	

1	mei:	verlening	vergunning	

3	juni	-	21	juni:	bouw	decor	op	locatie	en	aanleggen	infrastructuur	+	repetities	in	Amsterdam	

25	juni	–	2	juli:		repetities	op	locatie	

3	-	13	juli:	montage	

16	–	20	juli:	try-outs	en	première	

21	juli	-	15	september:	voorstellingen	(5	per	week)	

16-	2	oktober:	afbouw	en	opleveren	locatie	








