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Catering met theatertwist op tjalk
REPORTAGE
THEATERBOOTTHEATERBOOT

Een Groninger tjalk uit 1906
is het decor voor een restau-
rant en theater in een. Our
cup of tea team, een Gro-
nings theaterproductiebe-
drijf, organiseert de avon-
den.

Noor Vloeimans

GRONINGEN Aan enthousiasme
geen gebrek: de Groningse Esther
Nuijten (22) praat honderduit op de
tjalk, die als decor gaat dienen voor
de theaterstukken van haar produc-
tiebedrijf. De boot, waar compagnon
Joachim Koops (28) op woont, zal el-
ke eerste zondag van de maand om-
gebouwd worden tot een volwaardig
theaterrestaurant. Koops is de kapi-
tein, Nuijten de kok, die ze ook speelt
in het theaterstuk. Tijdens het diner
zal het ‘personeel’ namelijk ook ac-
teren.

Dat de tjalk als restaurant gaat die-
nen, is nu nog niet te zien: het is de
woning van Koops en dat zal ook zo
blijven. De boot wordt wat opge-
knapt, maar blijft een woning. Het
zal een huiskamerrestaurant wor-
den: niet in een huis maar op een
boot. De generale repetitie staat ge-
pland voor 1 maart. Tot die tijd is
Nuijten bezig met het menu, de wij-
nen en het indelen van de ruimte. De
boot is niet groot, en wie slecht ter
been is zal moeite hebben aan boord
te komen. Er kunnen maximaal
twaalf gasten per avond komen eten.
,,Ik ben hobbykok, het moet wel
haalbaar zijn om een goed viergan-
genmenu plus wijnarrangement op
tafel te zetten’’, zegt Nuijten.

,,Het is de bedoeling dat alles in de
soep loopt. Letterlijk. We houden de

gasten voor dat er entertainment ge-
regeld is, maar ze komen niet opda-
gen. Dus wij gaan zogenaamd im-
proviseren’’, zegt Eric Kuizenga (25),
die ook meewerkt aan het project.
De hele avond is om theater heen ge-
bouwd. Gasten worden opgehaald
vanaf de Vismarkt, vanwaar ze naar
de Noorderhaven lopen, waar de
voorstelling echt zal beginnen op de
boot.

Het liefst heeft Nuijten groepjes te
eten op de boot. ,,Bij groepen kun-
nen we de voorstellingen makkelijk
aanpassen aan de samenstelling van
de groep. Als er bijvoorbeeld een
stelletje zit, kunnen we daar een leuk
liedje over maken. En personeels-
feestjes of vrijgezellenavonden kun-
nen we ook persoonlijk maken. Ei-
genlijk is het catering met een thea-
tertwist’’, zegt Nuijten.

Nuijten heeft al in het hoofd hoe
de opstelling zal zijn. Er komen
meerdere tafels in de kleine lage
ruimte te staan, waar het theater
middenin gespeeld gaat worden. ,,Zo
kunnen we gasten erbij betrekken,
en komt de voorstelling echt tot le-
ven. We willen ons plezier in koken
en theater maken graag overbren-
gen op de gasten en ze zo een mooie
avond laten beleven’’, zegt Nuijten.

Elke eerste zondag van de maand
kunnen twaalf gasten reserveren op
de theaterboot. De boot, die nu
nog in de Reitdiephaven ligt, wordt
verplaatst naar de Noorderhaven.
Gasten worden opgepikt op de
Vismarkt, waar de voorstelling
begint. Een avond theater en eten
kost 55 euro per persoon, inclusief
drankenarrangement.

Noorderhaven

¬ Esther Nuyten start samen met Eric (rechts) en Joachim aan boord van een Groningse tjalk een theaterrestaurant. Foto Jan Zeeman


