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Bestuursverslag Bovenste Knoopje Open 2021 

 

Ontpoppen 

 
 

Het jaar 2021 was een jaar van breken uit de maakruimtes, het publiek weer opzoekend, onszelf 

laten zien. Na vorig jaar een interessante transformatie te hebben doorgemaakt na het vertrek 

van Job Kühlkamp begonnen zich in het eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe vormen van 

BKO zich te manifesteren. Muzikaal zeer sterke nummers maakten we met elkaar, een podcast 

met enorm veel ruimte voor maatschappelijk engagement en Sjoerd ontpopte zich tot een 

succesvolle solist als verteller op het podium. We versterkten onze relatie met speelplekken en 

intensiveerden de samenwerkingen met onze partners in het maken van kunst met een verhalend 

karakter. 

 

Dit jaar maakten we een nieuwe kleinkunstvoorstelling getiteld Liftmuziek (succesvol 

ontvangen door critici), brachten we de gelijknamige podcastreeks uit en het bijbehorende live 

album. We verkregen een goed gevulde theatertour, toerde langs poppodia met de duo-act 

Morgenland (samen met de band Vera Bon) en ontvingen twee nieuwe spelers binnen ons 

gezelschap: Mika: voor onze jeugdvoorstelling De Kleine Prins, en Noah: voor onze bandlijn. 

Aan het einde van het jaar besloten we te verhuizen naar Arnhem om ons daar in de komende 

jaren te gaan wortelen. 
 

 

 



De activiteiten 
 

Liftmuziek de podcast en het album 

 
 

In de podcast Liftmuziek volg je elke aflevering één van de zoektochten van Bovenste Knoopje 

Open naar het schrijven van telkens een nieuw lied, n.a.v. van interviews. Zo spraken we o.a. 

psycholoog en schrijver Paul Verhaeghe, cabaretier Hans Sibbel, mannenemancipator Jens van 

Tricht, onderzoeker en journalist Roanne van Voorst en acteurs en theatermakers George Elias 

Tobal en Eran Ben- Michaël. Liftmuziek de podcast doet zodoende een oproep naar het belang 

van een intieme relatie tot onszelf, de ander en natuur om ons heen. Fragmentarisch aan elkaar 

geregen met steeds weer een vertelling over de dag van het interview als rode draad van het 

geheel, liften we, als het ware, voor elke aflevering steeds met een ander mee. 

 

Gepaard met de podcastreeks verscheen een live album met daarop de zes nummers uit alle 

afleveringen. Het album werd opgenomen in Podium de Mess in Naarden-Vesting door Justines 

Benstein. Twee relaties te we al hadden en hiermee op fijne wijze hebben kunnen intensiveren. 

De mixage was voor rekening van Rogier Tromp, iemand met wie we zeker in de toekomst 

vaker willen werken (en dat is wederzijds). Het artwork werd geïllustreerd door Micha Huigen, 

een groot talent met wie ook de wederzijdse behoefte om vaker samen te werken uitgesproken 

is. 
 



Maatschappelijk engagement 

 

Nog niet eerder maakte we een productie welke zo veel ruimte voor maatschappelijk 

engagement liet. Door de geïnterviewde letterlijk een stem te geven en datgene op onze beurt 

voelbaar te maken, en in een lied te vangen, geloven we een prachtige vorm te hebben gevonden 

om in de toekomst vaker in te gaan werken. Luisteren en doorgeven, deel van onze visie, vindt 

z’n plek wonderschoon in dit concept. Tegelijkertijd heeft het als onderzoek gefungeerd voor 

onze gelijknamige kleinkunstvoorstelling dit jaar. Zodoende hebben we ons ook voor in de 

theaterzalen laten leiden door ‘de ander’. Voor zowel de podcast als de vorstelling hebben we 

geprobeerd onze eigen waarheid op het spel te zetten. Resultaat is een unieke podcast (we 

kregen regelmatig van luisteraars terug dat deze vorm hen nog onbekend was binnen het 

podcast-genre) die op interessante wijze het hoofd met het hart verbindt, en andersom. 
 

Publieksbereik 

 

De podcast werd door ruim 1.500 mensen geluisterd met een grote verscheidenheid aan leeftijd. 

Zes procent van de luisteraars was woonachtig in België, wat mee helpt aan onze wens om wat 

vaker de grens over te steken. Daarnaast werden we door Volgspot op NPO 5 uitgenodigd voor 

een diepte interview van een uur, waarin stukken uit de podcast en de nummers werden 

gedraaid. Het album werd reeds 8.000 geluisterd. 
 



Liftmuziek de voorstelling 

 
 

De voorstelling Liftmuziek ging op 5 oktober 2021 bij Zwolse theaters in première in de 

Dommerholtzaal. De dag ervoor konden we gebruiken om alles in de zaal te monteren, wat de 

première-avond veel rust gaf (iets om te onthouden). De avond was een groot succes! De 

voorstelling werd naar enorme tevredenheid door ons allen gespeeld. We konden écht laten zien 

waar we al die maanden zo keihard aan hadden gewerkt. In het ons voorstellingsboek werden 

mooie woorden gezet, die verder gingen dan ‘’het was leuk’’ of ‘’grappig’’. Mensen waren 

geraakt, werden aangezet tot nadenken en/of handelen. Die feedback kregen we ook woordelijk 

terug. En er werd, de volgende ochtend, over de voorstelling een geweldige recensie geschreven 

door de Theaterkrant (zie LINK). 
 

‘’Sjoerd van Capelleveen is nu dus solist en greep de coronacrisis aan om zich deze nieuwe 

rol eigen te maken. Met succes. Vertrouwelijk spreekt hij tegen de zaal, reageert ad rem op 

het publiek, persifleert ontspannen de uiteenlopendste personages, van seksist tot deftige 

huisdichter. (…) Bovenste Knoopje Open heeft een fijn, bomvol kleinkunstprogramma te 

pakken, dat afwisselend ontroert en amuseert, en allerlei prangende thema’s adresseert’’. 

 

De twee belangrijkste punten die we in het maakproces tegenkwamen waren de volgende: 

- Hoe geven we de bandleden een plek in de voorstelling, die onze boodschap over intimiteit 

weerspiegeld en een stap verder zet dan de vaak passieve houding die muzikanten op een 

podium kunnen hebben? 

- Hoe weken we van de podcastreeks (welke als bronmateriaal fungeerde) los, zonder hem te 

verliezen? 

Samen met de coaching van Laura Minderhoud, Susies Haarlok en Michiel Bijmans zijn we er 

in geslaagd o.a. deze twee vraagstukken te verdiepen en onderzoeken. Het was ons nooit gelukt 

hier een goede weg in slaan zonder hun hulp, daar ben ik van overtuigd. 
 



De repetitiedagen hebben we mogen werken in een studio van het Perrontheater, waar 

theatergroep de Jonge Honden werken. Het was een erg fijne plek om onze spullen op te bouwen 

en aan de slag te gaan. We konden er ‘’herrie’’ maken en de voorstelling goed in de ruimte 

plaatsen. Tegen het einde van het maakproces hebben we nog een try-out gehouden in de studio 

voor publiek. Laura Minderhoud was daarbij en verzorgde tevens een nagesprek. 

 

Met het budget voor decor en rekwisieten hebben we o.a. de benodigde apparatuur kunnen 

kopen om onze muziek naar een hoger plan te tillen en te professionaliseren. Dat wierp zijn 

vruchten af in het maakproces – we zijn nog nooit zo trots op onze muziek geweest – en tijdens 

de voorstelling – we konden met onze eigen apparatuur een functioneel en goed verzorgd 

toneelbeeld neerzetten. Ook hebben we met drie grote TL-balken, welke hard oranje licht 

gaven, het decor interessant kunnen verbinden aan de inhoud van de voorstelling. Het was alsof 

wij de ‘’kasplantjes’’ waren die op vervreemdende wijze tot eeuwige groei werden gedwongen; 

een mooie analogie voor de teksten en liederen in de voorstelling. 

We willen ons met deze voorstelling graag aan een impresariaat laten zien om zo een 

grote stap in een duurzame bedrijfsvoering te kunnen zetten. Geweldig dan ook om te kunnen 

melden dat zowel het impresariaat Korthals en Stuurman, Via Rudolphi en TVB Theater hebben 

aangegeven te willen komen kijken gedurende de tour. 

 

Nog een laatste punt wat we het waard vonden te vermelden in deze reflectie is het volgende: 

ons gezelschap werd kort na onze première in een ándere recensie van de Theaterkrant (over 

een voorstelling van cabaret-duo Vlamousse) genoemd met het volgende citaat: 

 

‘’Hiermee begeeft het duo zich op het relatief nieuwe vlak van ‘politiek correcte’ comedy, net 

als bijvoorbeeld de jonge mannen van Bovenste Knoopje Open.’’ 

 

Het is mooi te zien dat onze poging kleinkunst te ‘’vernieuwen’’ ook door de ogen van de 

Theaterkrant beaamd lijkt te worden met deze woorden. Comedy, kleinkunst en cabaret hebben 

een groot overlappend snijvlak. En inderdaad wilden wij met de voorstelling Liftmuziek onze 

intieme, persoonlijke en geëngageerde handtekening verder vormgeven. Kunst waar om te 

lachen valt, maar wat ook aanzet tot nadenken zonder flauwe grappen, geen trappen naar 

beneden, niet afgeven op gemarginaliseerde groepen. Het is prettig dat dit te lijkt worden erkend 

door niet enkel ons publiek. 

 

W een voorstelling kunnen maken waar we ontzettend trots op zijn. Een voorstelling die een 

visitekaartje afgeeft waar we volledig achter staan. We hebben ons, na het vertrek van Job 

Kühlkamp, zodoende kunnen transformeren tot een gezelschap met een nóg meer uitgesproken 

handtekening en stem. Onze muziek heeft een geweldige sprong gemaakt, zowel theoretisch als 

qua engagement. En, zoals de Theaterkrant ook al schreef, op het podium staat nu een verteller 

in zijn ééntje. En dat doet hij met succes! 

 

Cijfermatige doelstellingen 

 

- In onze thuisstad Zwolle meerdere speelbeurten hebben, waaronder op festivals en ArtEZ 

hogeschool voor de Kunsten. 

 

We zijn blij dat we onze première en een try-out in Zwolle hebben mogen doen. Het is door de 

coronacrisis nog steeds erg lastig om speelplekken te vinden. Veel festivals houden zich nog 

stil. Het is ons wel gelukt om leerlingen van ArtEZ Zwolle naar onze première toe te krijgen, 

maar ook scholen houden verder hun deuren nog dicht. We hebben goed vertrouwen dat hier 



verandering in zal komen eind dit seizoen en zullen dan zeker de speelplekken in Zwolle 

proberen te vinden. 

 

- In minimaal twintig verschillende theaterzalen (capaciteit 30-200) de voorstelling spelen, 

waarvan een derde in Overijssel. 

 

Via deze LINK naar het archief van onze speelplekken is te zien dat deze doelstelling behaald 

is. 

 

Financiële afwikkeling 

 

Het project is grotendeels zoals begroot gerealiseerd. Er wijkt slechts één punt wat meer af: 

- er waren meer repetities met de bandleden nodig dan voorzien 

 



Morgenland 

 

‘’Het was een Nederlandstalige topavond. (…) En gelijk hebben ze, naast dat ze apart goed 

spelen, klinken ze samen ook prachtig. Er is veel chemie tussen de bands, alle 

muziekinstrumenten passen goed samen en Sjoerd en Vera klinken samen fantastisch. Het is 

echt knap gedaan, vooral met zoveel mensen.’’ 
(3voor12 Overijssel) 

 

Samen met de band Vera Bon beklommen we tezamen het podium om een knotsgekke virtuoze 

wervelwind te creëren. Gezamenlijk tellen we tien muzikanten. Als een verrukkelijk muzikale 

orgie gingen we als collectief met elkaars nummers aan de haal. Want wanneer je verliefd bent 

op elkaar, dan moet je daar iets mee doen! En wij kunnen maar amper van elkaar afblijven. Zo 

hoopte we, de handen ineen geslagen, vanuit het Oosten een sterk geluid in de Nederlandstalige 

muziekscene af te geven. Vanuit daar waar de zon op komt. Vanuit het Morgenland. 

 

Door de corona-pandemie waren veel speeldata meermaals verplaatst, maar dit jaar stonden 

we dan eindelijk in Luxor Live (Arnhem) en het Burgerweeshuis (Deventer). 3voor12 

Overijssel kwam kijken en gaf ons een heerlijke recensie om trots op te zijn! Volgend jaar 

hebben we Hedon (Zwolle) nog in het verschiet. 
 

(Hoewel Job K. nog op de PR foto stond speelde hij als vanzelfsprekend niet mee) 



Conclusie 

 
Het jaar 2021 was bevlogen en vol hoogtepunten. Een jaar van oogsten. Ook een jaar van 

door ontwikkelen d.m.v. coaching van Michiel Bijmans (spel), Laura Minderhoud 

(dramaturgie), Susies Haarlok (muziek performance) en Reinout van de Linde (zang). We zijn 

leergierig en zochten ook in onze samenwerkingen artistieke ontwikkeling op: Rogier Tromp 

(productie), Micha Huigen (PR), Yan Kei Lo (fotograaf). We herbevestigden ons als een jong 

en talentvol gezelschap dat het genre kleinkunst in diverse producties en projecten heruitvindt 

en levendig houdt. 

 

We sluiten het jaar af terwijl we middenin onze theatertour voor Liftmuziek zitten, en vlak na 

een verhuizing naar Arnhem. We kijken er naar uit ons komend jaar in deze stad te gaan 

vestigen en om ons gezelschap verder te professionaliseren. En bovenal om mooi en 

spraakmakend werk te maken en dit te delen met ons, steeds groter groeiende, publiek. 
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Balans 
(na resultaatsbestemming) 

 

  
ref. 

  
31-12-2020 

  
31-12-2021 

ACTIVA 
Banksaldo 

   
7.798 

  
2.465 

Debiteuren   1.452  593 

BTW te vorderen     9.299 

Totaal ACTIVA     9.250      12.357   

 
PASSIVA 

     

Eigen vermogen   8.041  2.391 

Crediteuren   1.922  1.667 

BTW af te dragen   -712  8.300 

Totaal PASSIVA     9.250      12.357   
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Staat van baten en lasten      

 ref.  2020  2021 

BATEN 

Tijd Zat 
   

7.767 
  

300 

Hotel de Botel   1.064  - 

Bandoptreden   3.712  2.797 

De Kleine Prins   3.850  27.598 

Merchandise   546  - 

Podcast   6.000   

Niet gecatagoriseerd   3.650  246 

Liftmuziek     17.089 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling   26.589  48.030 

 
LASTEN 

Tijd Zat 

   

 
203 

  

Hotel de Botel 

Bandoptreden 

De Kleine Prins 

   

 
5.036 

  

 
15.097 

Merchandise   340   

Podcast   1.162  8.193 

Liftmuziek     12.568 

Bedrijfskosten 
  

16.508 
 

19.511 

Overige kosten 
  

1.179 
 

1.094 

Inkopen publiciteit   1.997  412 

Administratiekosten 
  

178 
 

180 

Bankkosten   111  179 

Som van de lasten   26.714  57.235 

 
Saldo voor financiële baten en lasten 

   
- 

  
- 

Saldo financiële baten en lasten 
  

-125 
 

-9.205 

Saldo van baten en lasten   -125  -9.205 

Bestemming saldo van baten en lasten 

toe-/afname algemene reserves 

   

-125 

  

-9.205 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige 

gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 

bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. 

 
Baten 

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. 

 
Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Toelichting op de Balans 

Banksaldo 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. Het saldo in de min einde boekjaar komt 

voort uit reeds betaalde facturen voor subsidie-afwikkeling, welke begin 2022 zal plaatsvinden. 

 
Toelichting op de staat van baten en lasten 

De baten komen voort uit de verschillende projecten die zijn uitgevoerd: 

 
Tijd Zat 

Tijd Zat is een cabaretvoorstelling die wij maakten in het nieuwe makers traject van de provincie 

Overijssel. De voorstelling werd dit jaar met z’n tweeën gespeeld in theaters door heel het land. 

 
Hotel Debotèl 

Hotel Debotèl is een muziektheatervoorstelling n.a.v. ons gelijknamige album. De voorstelling werd dit jaar 

met de gehele band (z’n vijven) gespeeld in theaters en op festivals. 

 
Bandoptreden 

In wisselende formaties speelden we dit jaar bandoptredens in huiskamers, festivals en op poppodia. 

 
De Kleine Prins 

De Kleine Prins is een eenmalig project waarin wij van het gelijknamige boek een jeugdtheatervoorstelling 

maakten en speelden. De voorstellingen werd dit jaar met z’n tweeën gespeeld op scholen en in theaters 

door heel het land. 

 
Merchandise 

Met onze band hebben we reeds 2 albums gemaakt, welke wij online en na optredens aan publiek 

verkopen. 



Podcast 

Eind 2020 zaten we in de exploratiefase voor onze eerste podcast. Dit jaar werd de podcast gemaakt en 

online gezet. De podcast is een tweeluik met onze gelijknamige kleinkunst voorstelling en werd 

gesubsidieerd door de Werkplaats van Zwolse theaters. 

 
Liftmuziek voorstelling 

Liftmuziek is een kleinkunst voorstelling welke als tweeluik fungeert met onze gelijknamige podcastreeks. 

De voorstelling is gesubsidieerd door de gemeente Zwolle en landelijke fondsen. Hij werd dit jaar in 

theaters en op festivals gespeeld. 
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Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op: 28-02-2022 

 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een 

controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

 
Ondertekening 

Ondertekening van bestuursleden: 

 
Marieke van Merriënboer (voorzitter) Datum 

 
 



Michiel Hermanus Bijmans (secretaris) Datum 

 

 

 
Sam Boek (penningmeester) Datum 

 
28 februari 2022 


