
It"yg Oliemuller was een begrip
in de Domstad. Bijna veertig i"aálags Saf hij met zijn MrËeïal_
cabaret vonn ;um een typisch
Ukechtse vonn var tireatei: Èài
Schiller Theater aan de Mi"r;_
broederstaat 11 was lange tijd zijn
plek en daarmee ook vooinieuw Ën
aaastonnend cabarettalent. Olie_
muller bracht bekendheden voort
S. J* Fillekers, Hermal Berkien,
Y-vonng,Grgeneveld, Bob van Balen,
Alne-Marie Konincks, Tineke
lglouten, Joris Schiks en Femke
Wolthuis. Hennie begeleidde hË
b{ hun eerste schreden en werd zo
e_en soort godfatlrcr vÍut het
Utrechtse cabaret.

Iu^?j: y":. ploFelinge overlij den
in 2000 leek iedereen het er over
eens dat het Schillertheater be_
houden moest blijven. Maar al na
ar_derhalf jaar gaÍ het Utrechtse
college de uitsluitend culturele
bestemming voor Minrebroeder_
straat 11 op en maakte eï een ge_deelde woon/winkeUculturËie
b_estemming v;u:I. Verontrusià
Utrechters richtten toen de
Stichting Behoud Schiller Theater
op.
Uiteindelijk waren het Steef en
Hannie Schinkel die de aankooo
en verantwoordelijkheid voor heï

groot.aantal ruimtes, die woeger
al verhuurd werden als logemeït.
Nu gaat dat, in gerenoveerde
staat, opnieuw gebeuren. ,Ik zol
het geurcldig leuk vinden als bij_
voorbeeld artiesten die optreden of
verblijven in Utrecht, in d]eze histo_
nscne acconmodatie tiidelijk zou-
den kunnen wonen. 

- 
Maar de

p_recieze T$SS hebben we nog
ruet bepqld." Tenslotte laat SteeT
de prachtig vernieuwde zoldere-
t-age zien, met zware balken en
9gok r gepolitoerde houten vloer.".Drt wordt het atelier van mijn
wouw."

Ilannie Schinket heeft net als
haar man een historische banà
met het Schiller ?heater. ,,Al in dÀjaren zeventig trad ik er op met
mr;n gedichten bij de poëziecafé_
avonden." Vanuit het vertrek op
de zolderetage, uitkijkend op on'_
cleï, meer de Domkerk ,n 'Siot_

Catharinakathedraal, trouaen we
ons interyiew. De rokerige geur
van creosootolie dringt n ónze
neusgaten, het vloeroppervlak
g-limt. Steef beaamt t.t glirË
.h..Tqflr ik ste.l dat je een"beetje
verlteïd moet zijn op dit gebouw
om er zoveel in te willen investe-
ren., "Ongeloofldk veel energie zit
er-al in. 0f wij er ze\f. gaanwonen
.nebben wij nog niet besloten. Voor
het eind vaa het jaar zal d.at moe_

l.l gebeuren, ,ffaxt onze
Dobennan, Sjooko, willen we dat
op drt moment nog niet aandoen."
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ger ook regelmatig
voorstellingen. Vani
gen we wat meer t
kinderen groter wer,
we ook wekelijks ga
sen bij Hofmans Cá
in het verleden nr
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pand op zipand op zich namen, inclusief de
verplichting tot restaureren. Ziizij

-ê-k(door Frank Flippo) ' AIs hei aan steef en HTT" schinkel ligt, dan bloeit het nu nog in de stei-
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1tr"ïï:1,:::ïi":ïffi;'Place Royale', I'xer dan io"ri nunoi" oridtrJË 
", oita, afleen ar omdat Mozart enNapoleon Bonaparte er hebben *r"rUt"*o.

zijn mensen fantastisch. Ook
bleel< het Nationale nestauriUe_
fonds ge.lukkig bereid om aingen
voor te financieren. En taten"we
eerlijk zdn, alles draait om het re-
sultaat binnenkort heeft Utrecht
er weer een knus theater bli. Wii
lijn d die mensen die de 

"actiË

Behoud Schiller Theater steun_
den, oprecht dankbaar. "

'Cementrustiek'
De voorgevel van Minrebroeder-
straat 11 staat in de steigers; bin_
nen halen werklieden beh-o edzaam
kalk weg rond eeuwenoud stuc_
werk, zodat er weer engel{es en

Ioggltj.g.?" 
verschijnen in t Ët pfá_

fo1{r9ti!f. "Kijk', zest Steef
)jlTkqltg.*jt hij me rondteidt,
'Zie je.dit hier op de binnenplaats,
deze bloembakken?" Tegèn dé
muur hangen grijze, geornamen_
teercte cementen bakken. Steef:
"Ik wilde het eerst laten wegha-
len, maar toen wees Monumenten-
zorg me er op dat dit .cement

rustiek' is, een zeer bijzondere
l9e-eeuwse toepassing. óe Bilts_
utrechtse ontwerper Moerkoert
was hier destijds beroemd om.Zijn
zoon woonde in dit pand."
In de 19e eeuwkregen veel woon_
hutzen in kustplaatsies ,cement
rustiek' als reliëfrijire pleister_
laag. _'Rotseh va.n gevelsr heette
dat- Kasteel De Haar bijvoorbeeld
had nog een brug in aie iti1t.

kochten het in oktober 2O0i aÁÁ
en zo begon een langdurige, in_
spannende verbouwing van het
gomplex, dat overigenJ veel gro_
ter rs dan alleen de theatemrimte.
Een kleine 120 personen uit de
Utrechtse cultuurwereld en tal
van culturele organisaties steun_
den hun initiatief. Steef: ,,We 

heb-
ben er veren voor moeten laten,
maar gelukkig is de sanenwer_
lcng met aannemer Ron Kurver en

Enthousiast wijst Steef Schinkel
op bouwkundige details en leidt
3_ï 1ti* d. uq oorsprong vroeg_
mrdcteleeuwse kelders.,,Archeó_
logie.is. er bij betrokk.n g.*".rJ,
?e*-tuj, "want deze vier welfde
kelders zijn echte.n ontàekting.

-E:1,.*q 
is bijna geheet opgË-

lrokken uit kloostermoppen. "
Boven het theaterbevindi zich een

Aluminium

,'Wij zijn altijd al cultuurliefheb_
99Il geweest. Na ons trouwen in
1971 verhuisden we van Utrecht
naar Lopik, v/aar rJue activiteiten
hielden voor de culturele liring
aaq, U]t<9 vijf weken. Wi: warË
en zijn dol op theater, gingen woe-
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René van de Kraats, vakdidacti
cus Nederlands aan de Universi-
teit Utrecht, gemeente- en
beleidsmedewerker Hans Sak-
kers, j ournaliste Clara Strijbosch,
c_omponist en Domorganist
Wouter van Belle, Hannie en
S.teeÍ zitting, "Als het aan ons ligt
zijn in april en mei 200ó de KoÈe
Minrebroederstraat en de Minre-
broederstraat gewijd aan het ge-
denkjaar van Mozarts gebooite
en zijn bezoek aan Utrecht. In ie_
der geval komen er diverse
MozaÉconcerten. Vanuit heel
Europa is er belangstelling om in
ons theater op te treden. Mj wil-
len dan ook al vanaf begin 2005
de mogelijkheid bieden om hierop
in te tekenen. In april en mei zijn
_ej al try-out voorstellingen.
Vooral de jeugd krijgt dan íeel
ruimte. Vergeet niet dat Utrecht
fantastische instellingen voor
jeugd en muziek heeft zoals de
IGtholieke Koorschool, het
Kathedrale Koor en de Domstad
jeugdorkesten."

'Paleis van de keizer'
0p 21 april 7766 gaÍ Mozart in
Utrecht een concert en sliep in
het logement aan de Minre-
broederstraat op de plaats waar
nu de Willibrorduskerk staat. Hij
oefende en speelde klavecimbei
in het huidige Schiller Theater.
Hij was niet de enige beroemde
gast. Toen Napoleon begin 19e
eeuw Utrecht binnen kwam,
bracht hij een nacht met vïouw
zoon en gevolg door aan place

fo{d.,._ Zjjn broer Koning
Lodewijk Napoleon was anderl
halfjaar lang eigenaar van place
Royale. En veldmaarschalk
Joachim Generaal de marremot
Murat, later tot Koning van
Napels gekroond, logeerde hier
naar verluidt ook. Begin 20e
eeuw heette dit in de volksmond
nog steeds het paleis van de kei-
zer. Het studentencorps hield er
in 190ó fantastische, klassiek
geïnspireerde lustrumfeesten,
waarbij de halve- stad met

Romeinse decors en kostuums
werd opgesierd.

Trots laat Hannie een stapei histo-
rische foto's zien waarbij het
Schiller Theater place Fioyale
werkelijk omgebouwd is tot een
keizerlijk paleis. Steef en Hannie
hebben inmiddels enkele ordners
vol historische gegevens van ditunieke pand verzameld.
Historicus Mariska Vonk brengt
komend jaar een boekwerk u]t
over de hele Minrebroederstraat,
waarbij het Schiller Theater cen-
traal staat.
Steef:."Afgelopen zomer gaven wij
vooruitlopend op de opening van
het Schillertheater de voorstellin-
gen 'De Gouden ZuiIen van de
Domkerk'. Dat was in ,de steiger-
kerk', het middenschip dus, dat
ter gelegenheid van het 750-jarig
bestaan van de Dom was 

-herl

bouwd. Meer dal 270 artiesten
werkten belangeloos mee. Zo ont-
d.gkte,1 wd het nodige jong talent,
zq nilen zeker een rol spelen in
Place Royale. Net als Otèmdler
willen Hannie en ik getalenteerde
mensen een plek bieden in ons
theater. Ook de Argentijnse tango
krijgt veel plek in áe ptogramme-
ring. De band 'Recover. back to
the sixties', zaJminimaateens per
twee maanden optreden. "
De opening van het Schiller
Theater Place Royale wordt vol-
gens Steef een hele gebeurtenis:
"Ik heb allerlei mensen uit bin-
nen- en buitenland uitgenodigd.
Uiteraard staat het Utrechfse
culturele leven centraal. Ik wil er
nog niet al te veel over kwijt, dan

lt{tt het een verrassing."
laqna wordt het, hoopt hij, een
drukbezocht theater: "Wij willen
een publiek vanjong en oud. We
streven naar eenderde eigen pro-
ducties, eenderde andere en het
resterende deel besteden we uit
aan- seminars, trainingen, be-
drijfsfeestjes, presentalies en
dergelijke. Ons eigen derde deel
is natuurlijk de grote lol ervan. Jezult begrijpen dat we al graág

spelen met ideeën. We hebben
het programma al wijwel klaar.
De groep die ook al banden had
met Hennie Oliemuller, zoals
Joris Schiks en Annemarie
Konincks, gaan we daar inpas-
sen."

"Graag geef ik ook plaats aan to-
neelstukken van Sartre en ik voel
veel voor terugspeeltheater. In
deze theatervorm brengje beleve_
nissen val mensen uit trèt publiek
tot leven, kleine en grote dingen
cles levens. De regisseur inter_
viewt de verteller om tot de essen_
tie van de belevenis te komen.
Daarna geven professionele ac-
teurs en musici het verhaal vorm.
Door ervaringen terug te zien,
wordt zichtbaat wat eiin iemand
omgaat. Zelf heb ik ook acteerer_

Idng. De Utrechtse regisseur
Frans de Haas bracht mij het to-
neelvak bij. Ik speelde-bij het
Domstad Toneel en trad daar
meermalen op in het toneelspel
'Bloemen voor Barbara'. Toen Èet
Vredenburg nog maar net geopend
yÍ:, Fq ik op in toneelgroep
Elckerly0k in het stuk- ,Dà

Babyfoon."

Steef zou,ook gtaag lezingen ge-
ven over het culturele leven. Hij
presenteerde onlangs bijvoor_
beeld m het stadhuis het eerste
'Ons -Uterechs Dictee'.,,Allerlei
Utrechtse anekdotes en levenser-
varingen heb ik opgeschreven Ik
denk na over een theatervorm
yg1nn dit een plek kri;'gt. In mijn
57 Jaren maakte ik heel wat mee.
Misschien dat ik mijn hele levens-
verhaal ooit ga uitbeelden. Dan
kun je lachen!"
tots poseert hij voor de steeds
fraaier wordende gevel in de
Minrebroederstraat met zijn
vrouw Hannie. "Zonder haat zóu
ik dit allemaal niet kunnen en niet
gekund hebben. 0nderschat dat
niet; ik u"il nadrukkelijk vermeld
hebben, \Mat een fantastische
steun zij voor mij is. Haar komt
alle hulde toe."
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