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Aswoensdag valt dit jaar op 18 februari. Dat is zesenveertig dagen 
voor Pasen dat op 5 april valt. Valt? Je valt van je fiets, of  uit het 
raam. Soldaten vallen. Mijn frank valt. Ik val voor een mooie 
vrouw, zonder dat ik mij bezeer of  zij daarom een gevallen vrouw 
is. Een toneeldoek valt, en een wijs woord valt hopelijk in goede 
aarde. Maar waarom ook een feest moet vallen, valt moeilijk uit 
te maken. In ieder geval, op Aswoensdag herinnert de katholieke 
kerk ons eraan dat we “van stof  en as zijn en tot stof  en as zullen 
wederkeren.” In de vroeg middeleeuwen strooide men as over zijn 
hoofd en trok men een zak aan als boetekleed. Zij zaten dan in zak 
en as. Een niet zo opbeurende gedachte een goeie maand na de 
start van een nieuw jaar? 
Van die boetefilosofie zijn we vandaag de dag grotendeels 
afgeraakt, en het echte vasten zit er ook niet meer in, tenzij we 
dringend willen vermageren, afvallen. Maar de drie dagen voor 
Aswoensdag blijven rotsvast gereserveerd voor carnaval. Dan 
zetten we de maskers op, dansen we door de straten, en vloeit het 
bier overvloedig. De stoeten, de liedjes, de uitgebeelde taferelen 
leunen sterk aan bij het theater. Personen en toestanden die het 
voorbije jaar enigszins opvielen worden op de korrel genomen. Er 
wordt met scherp geschoten. De tolerantiegraad schuift merkelijk 
op. Wie nu mogelijks een klacht voor smaad indient, wordt 
oorverdovend weggelachen. 
Is dit theater op zijn smalst? Hoever is theater verwant met 
deze vrijblijvende vorm van spot of  sarcasme? Bij elk carnaval 
dringt de vergelijking zich op. In welke mate trapt het theater 
vanuit zijn veilige haven in deze val, wanneer het kritiek uit op 
een samenleving waarvan het zelf  deel uit maakt? Is het theater 
slechts kunst aan de kant? Heeft het een masker nodig om te 
zeggen wat het zeggen wil? Moet het zich wel bemoeien met wat 
er in de wereld leeft? Zo ja, op welke wijze? Is vragen stellen en 
doen nadenken niet eerder aan de orde dan kiezen en doceren? Is 
‘tonen’ niet essentieel voor toneel? 
Gelukkig hebben we nog de lach. In een interview op Radio 1 gaf  
onlangs de Leuvense professor geschiedenis, Johan Verberckmoes, 
het theater nog een pluim. In zijn boek, ‘Schertsen, schimpen 
en schateren - Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke 
Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw’, wijst hij erop dat 
het lachen in die periode niet paste, niet deftig en te lijfelijk was. 
Maar in het toneel werd wel aandacht besteed aan de uiting en 
beleving van emoties, daar mocht wel worden gelachen. En zo 
vond die levensnoodzakelijke handeling stilaan toch weer ingang 
bij de goegemeente. Al bleef  de bulderlach en het overdreven 
gesticuleren toch nog eerder verwijzen naar weinig opvoeding en 
eruditie. Ik heb ook liever dat iemand op zijn eigen billen slaat dan 
op de mijne. 
En misschien is het nog niet zo dom eerst samen te lachen 
alvorens de ernstige discussies aan te vatten. Nadien valt er 
misschien niet veel meer te lachen. Mijn grootvader zaliger 
gaf  me de gouden raad mee: “Eerst rusten, dan werken, en niet 
omgekeerd. Dan word je minder rap moe.” 
Laat ons dus niet in zak en as zitten, maar lach als je iets plezants 
te binnen valt. Laat de kluchten en de komedies van de planken 
rollen. En valt je voorkeur op een ernstiger stuk, vergeet dan niet 
de lach. We zetten de maskers af, maar zullen daarom niet minder 
genieten. Hier valt niet mee te spotten!

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

In zak en as

“ Gelukkig 
hebben we 

nog de lach.”
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Ruben Wullaert

Kunst is meestal een ‘ver van mijn bed show’, 
als je moeite hebt om de eindjes aan elkaar 

te knopen. Toch kan theater het leven van 
mensen in armoede kleur en warmte geven. 

De portemonnee vul je er niet mee, maar 
theater maken is jezelf  overstijgen. 

Foto’s: © Laurent De Bie

Mia maakt scène

“ De meesten hebben niet  de artistieke 
ambitie om op te klimmen, omdat dat nu 

eenmaal niet de reden is waarom  
ze deelnemen.”

Een kruimel talent en veel 
goesting, meer vraagt 
amateurtheater niet om 
jezelf sociaal en artistiek te 
ontplooien. Het Wijkcentrum 

De Kring in Eeklo zocht in 2011 onder-
steuning om hun theaterproject levend te 
houden. Hun toneelwerking ‘De Straat-
mussen’ bracht al sinds 2001 mensen in 
armoede bij elkaar. Een remedie tegen 
sociaal isolement. Een werking die deel-
nemers deed groeien, bloeien en geloven 
in zichzelf. OPENDOEK en Wijkcentrum 
De Kring werden bondgenoten en Mia – 

Mensen In Armoede - maakt scène werd 
gelanceerd. Het werd een boeiend project 
in Het Meetjesland gestuurd door Lien 
die als deeltijdse stafmedewerker diverse 
toneelgroepjes gedurende drie jaren 
begeleidde. In Eeklo werd de werking van 
De Straatmussen verder uitgebouwd. In 
Nevele leverden de inspanningen weinig 
op, maar in Aalter en Maldegem werden 
toneelgroepen opgericht.

SELFMADE
Zelfwerkzaamheid van mensen in 
armoede verhogen was een belangrijke 
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promotie,… De deelnemers zijn zelf ver-
antwoordelijk voor alle keuzes: artistiek 
en productioneel. Een methodiek die 
zelfwerkzaamheid verhoogt, leek ideaal 
voor mensen in armoede. Begeleiding 
van een coach zorgt voor de nodige artis-
tieke input. 
“Het is fantastisch. We zijn begonnen 
met drie ideeën, we hebben alle ideeën 
samengebracht naar één stuk, zonder 
discussies en dat is heel leuk. Als je dat 
kan doen zonder wrijving is dat uniek!” 
(Straatmus Katrien) Dat beginnersen-
thousiasme over de aanpak was echter 
van korte duur. Meer inspraak betekent 
ook meer kans op conflicten. In een 
doelgroep waar de sociale vaardigheden 
niet altijd even goed op punt staan, werkt 
dat vertragend. Ook om theater te maken 
hebben mensen in armoede extra bege-
leiding en een beslissende hand nodig. 
Onbegrensde vrijheid werkt beperkend.

BEGELEIDING, NIET ENKEL ARTISTIEK
Ook organisatorisch bleek groepsbe-
geleiding en individuele begeleiding 
noodzakelijk. Mensen in armoede hebben 
het moeilijk met plannen. De begeleider 
maakte samen met de deelnemers een 
planning op: de datum van de opvoering 
vastleggen, samen zalen gaan bekijken, 
de promotie uitwerken, enz.
Ten slotte is de persoonlijke begeleiding 
en het stimuleren van groepsvorming 
onontbeerlijk. De begeleider moet een 
babbeltje slaan met de deelnemers, een 
inloopmoment voorzien, mensen die niet 
komen opdagen, opbellen en steeds een 
aanspreekpunt zijn.
Om theater te maken met mensen in 
armoede kun je beter werken met een 
goede regisseur met een breed palet 
aan sociale vaardigheden, die vertrekt 
van een bestaande, eenvoudige tekst. 
Daarnaast is artistieke, externe coaching 
of vorming een must.

DE STRAATMUSSEN
De Straatmussen tellen voorname-
lijk vaste leden die in elk toneelstuk 
meespelen, aangevuld met acteurs 
die meedoen als ze er zin in hebben. 
Iedereen is welkom en de ervaren rotten 
doen er alles aan om de nieuwkomers 
te helpen. Wie wil, kan een uur voor de 
wekelijkse repetitie een boterham met 

soep eten. Een perfect en noodzakelijke 
moment om bij te praten en de repetitie 
op tijd te laten starten. In 2012 werkten 
veertien mensen mee. De interesse om 
te spelen was groter dan het engage-
ment om achter de schermen mee te 
werken. De Straatmussen stelden zelf 
een planning op. Geen evidentie, want de 
groep was gewoon aan de ondersteuning 
van De Kring. Projectmedewerker Lien as-
sisteerde wel, maar nam niet langer alle 
initiatieven en beslissingen. Praktische 
hulp was broodnodig. Lien moest iedere 
week deelnemers motiveren om te blijven 
komen. 
De repetities verliepen geanimeerd. Een 
aantal deelnemers had weinig ervaring 
met het uiten van hun mening of om 
samen tot een besluit komen. Al snel 
doken discussies en wrijvingen op. Maar 
gaandeweg veranderde de omgang met 
elkaar. Compromissen werden gesloten 
en de assertiviteit in de groep steeg. 
Sociale begeleiding van de groep 
bleek broodnodig. Deelnemers werden 
aangesproken op ongewenst gedrag, 
problemen werden aangepakt en knopen 
werden doorgehakt. 
‘Mia maakt scène’ is afgelopen, maar de 
Straatmussen bestaan nog. De voorbije 
drie jaar brachten ze jaarlijks een stuk. In 
2012 de zelfgemaakte komedie ‘Camping 
Duinzicht’, een mix van theater, muziek, 
zang en dans. Iedereen koos een rol en 
voor het uitschrijven van teksten, het 
maken van een decor en het opstellen 
van de planning werden werkgroepjes 
opgericht. 
In 2013 ging de groep aan de slag met 
een klassieker ‘De ingebeelde zieke’ 
van Molière. Ondertussen waren er ook 
nieuwe leden. Te veel voor het aantal 
rollen, dus werden er nieuwe personages 
gecreëerd. Een basiscursus acteren sti-
muleerde hun spelvaardigheden en de in-
teracties in groep. De week voor de voor-
stelling sloeg het noodlot toe. Patrick, 
één van De Straatmussen, overleed 
onverwacht. Desondanks voerden ze in 
CC De Herbakker (Eeklo) het stuk op als 
eerbetoon aan hun overleden vriend. 
2014 werd afgesloten met een nieuwe 
productie: ‘Dozen’ van Arne Sierens. 
In het verleden was al gebleken dat 
de groep soms wat bang is voor het 
onbekende. ‘Dozen’ is dan ook geen voor 

“ De interesse om te spelen was groter  
dan het engagement om achter de 

schermen mee te werken.”

doelstelling. Dus moesten de Straatmus-
sen anders gaan werken. De dwingende 
regisseurshand werd ingewisseld voor 
een zelfstandige aanpak en de intense 
begeleiding vanuit Wijkcentrum De Kring 
werd teruggeschroefd. Een rechtstreeks 
gevolg van de gekozen Self-made 
methodiek.
Self-made is ontwikkeld voor jongeren 
die zelfstandig aan de slag gaan. In 
een lesmap staan stap voor stap alle 
aspecten van een theaterproductie: 
een verhaal uitwerken, een theater-
stijl kiezen, planning en budgettering, 
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de hand liggende keuze. De Straatmus-
sen brachten het stuk op 17 en 18 oktober 
in een nieuwe loods van De Kringwinkel 
van Eeklo, waar het publiek rond het 
speelvlak werd opgesteld. Op 25 oktober 
2014 speelden ze opnieuw op het Landju-
weelfestival in Gent. 

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Uitzonderlijk is de samenwerking met de 
Kunstacademie van Eeklo. Acht Straat-
mussen schreven zich in voor de jaarop-
leiding toneel. Mensen in armoede en 
deeltijds kunstonderwijs samenbrengen, 
is redelijk uniek. ‘Mia maakt scène’ was 
de katalysator voor deze unieke cross-
over. Het vaste lesstramien werd wel 
aangepast, zo vond de les spreekvaar-
digheden plaats in de academie. Door in 
groep naar de Kunstacademie te gaan, 
overwonnen de deelnemers een drempel 
en voelden ze zich al snel thuis.
De samenwerking met de academie 
kwam de hele groep ten goede. De acht 
Straatmussen gaven hun kennis door aan 
de anderen en hun enthousiasme werkte 
aanstekelijk. Ze legden net als de andere 
klassen examen af voor toneel en spreek-
vaardigheid. In september 2014 schreven 
vijf van de acht zich opnieuw in aan de 
academie. De groep werd aangevuld met 
twee nieuwkomers.

MALDEGEM: ’T METJE
Ook in Maldegem was het OCMW het 
eerste aanspreekpunt. Het nieuwe dien-
stencentrum zou de ontmoetingsplaats 
voor de toneelgroep worden. Vrij snel 
brachten de welzijnsmedewerkers een 
groepje van twaalf deelnemers bijeen. 
Een maatschappelijk werkster begeleid-
de de groep. Zij belde de deelnemers op 
en regelde de verplaatsingen naar en van 
de repetities. 
De groep noemde zich het Maldegems 
Eigenzinnig Theater. Kortweg ’t Metje, 
met een knipoog naar het Meetjesland. 
Met wisselend enthousiasme startten ze 
hun project. Velen haakten af, anderen 
kwamen in de plaats. Uiteindelijk 
werkten ongeveer veertien mensen in 
armoede mee, maar van een vast gezel-
schap was nooit sprake.
’t Metje bedacht een eigen verhaal. 
Die vrijheid bleek te verregaand. Tekst 
onthouden bleek moeilijk. De coach 

moest zelf initiatieven nemen. De deelne-
mers slaagden er niet in om knopen door 
te hakken. Sommigen bleven weg van de 
repetities of stopten hun engagement. 
De geplande voorstelling in maart 2013 
werd uitgesteld naar het najaar. Voor 
een acteerworkshop als overbrugging 
en remedie was weinig enthousiasme. 
Er waren te weinig vertrouwde figuren 
aanwezig. De sociaal werker die de groep 
opvolgde, was ziek en de coach was er 
niet bij. De groep was ook niet hecht 
genoeg om elkaar aan te moedigen om 
deel te nemen. 
Uiteindelijk haakte de coach af en verliet 
de maatschappelijk werkster het OCMW. 
Dit betekende de doodsteek voor de 
groep.

AALTER: DEN UITVLUCHT
Het OCMW in Aalter was enthousiast 
om in het project te stappen en legde de 
brug naar Welzijnsschakel De Toevlucht, 
een vrijwilligersorganisatie die voedsel-
bedeling en verschillende activiteiten 
organiseert. De Toevlucht stelde haar 
ontmoetingsruimte ter beschikking voor 
bijeenkomsten en als repetitieruimte. 
Enkele vrijwilligers van De Toevlucht 
zetten hun schouders onder de toneel-
werking.
De groep noemde zich Den Uitvlucht en 
startte in mei 2012 met zes mensen in 
armoede en twee vrijwilligers van de 
Welzijnsschakel. Een mix met een meer-
waarde. Mensen in armoede merkten 
dat de drempel om theater te maken 
bij de vrijwilligers even hoog was. Een 
aantal deelnemers wilde liever achter 
de schermen meewerken in plaats van 
op de planken te staan. Die beperking 
werd omgebogen: de groep besliste om 
korte sketches en poëzie te brengen voor 
een beperkt publiek. De zoektocht naar 
een artistieke coach was niet evident. 
Pas met de komst van Daniël De Vriese, 
stond de trein op de rails. Hij woonde een 
repetitie bij en werd zonder het goed en 
wel te beseffen door de groep tot coach 
gepromoveerd. Maar makkelijk was het 
niet. Hij moest teksten aanpassen en 
schrijven op maat van de deelnemers. 
Wissels in de groep dwongen hem ertoe 
om met rollen te schuiven en teksten te 
herschrijven. Hij had ervaring als acteur, 
maar niet als regisseur. Dat voelde aan 

“ In armoede leven en plannen  
gaan moeilijk samen.”
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Ja

 

Nee, dit is te ingewikkeld.

 

Nee, dit bestaat niet in onze gemeente. 

 

Nee, we geven aan niemand korting.

 

Nee, maar we staan er voor open.

VIA HET OCMW 
OF DE GEMEENTE 

KRIJGEN MENSEN IN 
ARMOEDE KORTING 
VOOR CULTURELE 

ACTIVITEITEN.  

DOET JOUW 
TONEELGROEP  
HIERAAN MEE?

Intussen staat de volgende poll op de website van 
OPENDOEK! Surf er als de bliksem naartoe en geef je 
mening! Het resultaat lees je in het volgende nummer.

Meer info: www.opendoek-vzw.be.

32%

4%

21%

1%

42%

Aantal respondenten: 85

het podium op het Landjuweelfestival. 
Dat is een ongelooflijke sprong.” Ook 
als mens bloeiden de deelnemers open. 
Op een podium staan doet niet alleen 
veel voor je zelfvertrouwen. “Ze leren 
spreken voor een groep, uitkomen voor 
hun mening en omgaan met kritiek. 
Hun sociale vaardigheden zijn geweldig 
aangescherpt.” 
De opzet van het project was ook om 
te onderzoeken of mensen in armoede 
konden doorstromen naar het reguliere 
amateurtheater. In een aantal gevallen is 
dat gelukt, maar voor de meesten is dat 
niet haalbaar. Een voorstelling van een 
amateurgezelschap is voor de meesten al 
te zwaar.  Amateurgezelschappen werken 
meestal met bestaande teksten en die 
zijn lang en soms moeilijk. Ook de instap-
drempel blijft hoog. Om als nieuwkomer 
je draai te vinden in een groep, moet je 
al sterk in je schoenen staan, zegt Lien. 
“De meesten hebben ook de artistieke 
ambitie niet om op te klimmen, omdat 
dat nu eenmaal niet de reden is waarom 
ze deelnemen. Het plezier om in groep 
iets te maken, is veel belangrijker voor 
hen. Daarnaast namen de deelnemers 
wel met veel plezier deel aan lessen en 
workshops. De wil om bij te leren was 
groot!“ Het project leidde ook tot samen-
werking tussen de Straatmussen en De 
Uitvlucht en bestaande amateurgroepen, 
respectievelijk toneelgroep Hermelijn 
in Eeklo en Vlaanderens Zonen. Deze 
groepen namen een peterschap op zich. 
Op die manier krijg je een band met het 
amateurtheater en een verankering in 
het verenigingsleven. Samenwerking met 
een Kunstacademie, zoals in Eeklo, biedt 
mensen in armoede een opstap naar het 
kunstonderwijs. Dat is heel wat. Dat alles 
maakt dat ‘Mia maakt scène’ een project 
is met een duurzaam karakter. “Heel 
wat projecten die werken met sociaal-
artistieke methodieken zijn eenmalig“, 
zegt Lien. “Een organisatie maakt een 
voorstelling met een buurt of een kan-
sengroep en dat is het dan. De deelne-
mers dreigen daarna in een zwart gat 
te vallen,” zegt ze. “Om meer projecten 
zoals ‘Mia maakt scène’ op te zetten, 
heb je eigenlijk een coördinator nodig. 
OPENDOEK kan daar een bepalende rol 
in spelen. 

als een gemis. Het vertrouwen van de 
groep winnen nam bovendien tijd. Toen 
hij in december 2012 enkele repetities 
miste, besefte de groep pas dat ze hun 
coach nodig hadden.
De groep werd aangevuld met een 
zangcoach, muzikanten en zangers. 
Samenzang zorgde voor een gezonde 
en plezante sfeer tijdens de repetities. 
Het koffiemoment ervoor of erna bleek 
de ideale gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen, en een stimulans om 
naar de repetitie te komen. Deelnemers 
spraken af om elkaar buiten de repetities 
te zien. Sommigen hadden voordien geen 
hobby’s.
In februari 2013 kwam het publieke 
applaus. Iedereen was trots op de groep 
én op zichzelf. De workshop acteren was 
hier wel een succes. Geïnspireerd door 
hun eigen levenservaringen, werkten 
ze daarna aan ‘Hope’, een verhaal 
over Sofie, een meisje dat opgroeit in 
armoede. Herkenbaarheid en teksten op 
ieders maat boden extra zekerheid. De 
kracht van zang en muziek werd opnieuw 
uitgespeeld: ze richtten een koor op en 
trokken kinderen aan om mee te acteren. 
Aan ‘Hope’ werkten veertig mensen 
mee, waarvan negentien mensen in 
armoede. Men deelde elkaars spanning 
en enthousiasme. Men leerde bij van én 
over elkaar. Iedereen had schroom om te 
acteren en allen overwonnen ze dezelfde 
drempels: teksten leren, goed zingen, 
zenuwen de baas kunnen. De beper-
kingen die leven in armoede met zich 
meebrengen, waren nieuw voor andere 
deelnemers. De aanpassing was een 
bijzondere ervaring. Omgekeerd krikten 
ze het zelfvertrouwen van mensen in 
armoede op. Op 1 mei 2014 keken 350 
mensen naar ‘Hope’. Acteurs, kinderen 
en het koor overtroffen zichzelf. De 
staande ovatie werd verlengd met een 
optreden op het Landjuweelfestival en 
twee hernemingen op vraag van de cul-
tuurdienst en een school. Den Uitvlucht 
heeft de armoedeproblematiek in Aalter 
nadrukkelijker op de kaart gezet.

DUURZAAMHEID
“De eerste keer dat je sommige mensen 
ziet, durven ze amper hun naam zeggen”, 
vertelt Lien. “Drie jaar later staan ze op 

“ Zonder vertrouwen  
geen groepsdynamiek.”
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Theater Kohané heeft voor de gelegen-
heid haar theaterzaal op zijn kop gezet 
en speelt  achteraan in de zaal.  We kijken 
naar een kelder gecreëerd met wat likken 
verf en hier en daar een lege krat. Een 
sober decor. Vijf mensen zijn opgesloten 
in een kelder in ‘Onderstad’ van Peter 
Cnops. Het stuk is geschreven op basis 
van improvisatie-oefeningen en dat merk 

Kurt Velghe

Het toneelseizoen is volop aan de gang en het aanbod 
is weer zodanig groot dat je moet selecteren. Een 

paar spelende of  regisserende kennissen hielpen 
ons in het maken van die selectie en brachten ons 

van Lendelede via Hooglede naar Avelgem.

OVER 
POPPENKAST, 

CLAUSTROFOBIE 
EN MARGINALEN

van twee meesters’, dé klassieker van 
Carlo Goldoni. Een stuk dat ondertus-
sen wellicht op ieder podium van ieder 
zichzelf respecterend amateurgezelschap 
te zien is geweest. Het verhaal is genoeg-
zaam bekend en Hilde Vanderstraeten, 
regisseur van dienst, geeft er haar eigen 
draai aan. Drie draaiende wanden doen 
dienst als decor. Telkens op een andere 
manier belicht, worden ze vooral gebruikt 
als deuren. Voor de rest een sober decor 
met af en toe een zetel, die de woonkamer 
van Pantalone voorstelt. Altijd gevaarlijk 
omdat je op die manier de acteurs ontdoet 
van al hun attributen en hen verplicht 
om volledig te vertrouwen op hun eigen 
lichaam. Tempo is uiteraard belangrijk.

Amateurgezelschappen durven wel 
degelijk uitdagingen aan. Kohané brengt 
een tekst die nog maar weinig gespeeld 
werd. Tope geeft een eigen versie van een 
klassieker en Kunst en Vreugd speelt met 
verve een tekst van Arne Sierens. Chapeau 
hiervoor. En doorgaan dus.

‘De Broers Geboers’ - Kunst en Vreugd Hooglede 
© Kunst en Vreugd Hooglede

“ De blikjes bier staan 
klaar in de hoek.”

je. Ieder personage heeft zijn moment en 
om de beurt steken ze een monoloog af 
om hun personage een verleden te geven. 
Het stuk leidt nergens heen. Een intrige-
rend uitgangspunt. 

Bij Kunst & Vreugd Hooglede staan de 
marginalen van Arne Sierens centraal. 
‘De broers Geboers’ delen lief en leed en 
gaan de confrontatie nooit uit de weg. We 
stappen De Gulden Zonne binnen en wat 
meteen opvalt, is het decor en de belich-
ting. Er is een woonkamer nagebouwd 
met krantenpapier als behang. Overal 
op scène liggen kranten. De blikjes bier 
staan klaar in de hoek. De acteurs spelen 
personages van vlees en bloed en nemen 
je, met een lach en een traan, mee naar de 
rand van de samenleving. De tragikome-
die, de beste mix die je je als publiek kan 
inbeelden.

Bij Theatergezelschap Tope konden 
we terecht voor een avondje ‘poppen-
kast’, met hun interpretatie van ‘Knecht 
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“Imagine your own A!” Met deze gevleugelde 
woorden begint de vertelster aan wat een 
boeiende namiddag beloofd te worden. Beeld 
je je eigen A in, een doodsimpele opdracht. En 
toch heeft iedereen een ander beeld. Je hebt er 
dikke en dunne, korte en lange, antilopebruine 
en zeegrasgroene. Zo werkt ook het vertellen. 
Elke verteller heeft zijn eigen manier. Vertel je 
eigen verhaal, luister met je eigen fantasie. 
Katrice Horsley geeft tips en tricks.

Maar wie is deze gepassioneerde vertelster? 
Katrice Horsley groeit op in een kansarm gezin 
in Birmingham. Ze heeft een ernstig spraakge-
brek, waardoor ze zich bijna pijnlijk bedeesd 
door haar kinderjaren worstelt. Ze ontwikkelt 
zelfs ‘Blechtrommelfobie’ (niet meer spreken). 
Boeken worden haar schuilplaats. Als puber 
vergeet ze haar fobie en begint succesrijk te 
vertellen op speelplaatsen in de binnenstad. 
Enkele jaren later gaat ze in Ghana wonen, 
waar ze ontdekt dat je met verhalen vertellen 
zelfs ontwikkelingsproblemen kan aanpakken. 
Terug in Engeland sticht ze ‘the Storytelling 
café’. In 2012 wordt ze ‘National Storytelling 
Laureate’, een equivalent voor onze ‘Verteller 
van het jaar’.

Verhalen helpen Katrice door de moeilijke 
levensmomenten. Ze creëren een veilige 
habitat in een voor haar chaotische wereld. 
Met die fond gaat ze aan de slag met kansarme 
kinderen, gevangenen, families in ontwikke-
lingsgebieden, maar ook met onderwijskun-
digen, verzorgenden en modale burgers. Voor 
haar hebben verhalen de kracht om mensen te 
verenigen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of 
afkomst.

Jef Janssen

15 november, het zaaltje van de Permeke Bibliotheek 

in Antwerpen stroomt vol. Vertellers, onderwijzers, 

leraren in opleiding, psychiatrisch personeel, … allen 

zijn aanwezig voor de workshop van Katrice Horsley. 

Katrice  
Horsley

dan aan de reis om een oplossing te vinden. 
Je moet ook helpers hebben. In veel verhalen 
zijn er dat een drietal. Op een bepaald moment 
ontmoet de protagonist zijn tegenspeler. Hij 
of zij gebruikt de aangereikte middelen om de 
scheve situatie op te lossen. En zo kom je aan 
de oplossing, the happy end, of niet... Deze 
stappen vult de verteller naar eigen vermogen 
en creativiteit in.

Verteltips van Katrice Horsley
• Realiseer je dat je al een 

verhalenverteller bent.
• Schrijf je eigen verhalen uit 

levenservaringen.
• Gebruik handen en lichaam  

wanneer nodig.
• Breng tempo en herhaling  

in je verhaal.
• Gebruik verhalen met een 

gemakkelijke vorm.
• Maak gebruik van identificeerbare 

voorwerpen.
• Bouw een geschikte ruimte.
• Verander vaak je stem. 
• En vooral ‘have fun’!

In de workshop reikt Katrice de vertellers in 
spe een aantal interessante invalshoeken 
aan. Ze benadert vertellen hierbij vanuit een 
wetenschappelijke hoek. Zij onderscheidt vier 
aspecten: kleuren en vormen, gehoor, gevoel, 
en ten slotte kinesthesie. Vertellers spelen 
in op de zintuigen, ze bewegen constant en 
daardoor onthoudt het publiek wat er verteld 
wordt. 

Communicatie is volgens haar 10 % inhoud, 
20 % stem en 70% lichaamstaal. Ze geeft een 
prachtig voorbeeld door ons een roddelop-
dracht over haar te geven, de zaal te verlaten, 
en dan zingend naar het spreekgestoelte terug 
te keren. Het geroddel verstomt. De manier 
waarop ze zingend binnenkomt, maar vooral 
haar lichaamstaal, spreekt boekdelen: zelfbe-
wust en met de boodschap “Ik krijg jullie stil.” 

Om een verhaal op te bouwen gebruikt ze een 
12-stappenplan. Om te beginnen heb je een 
hoofdrol nodig, iemand met typische bewe-
gingen en/of geluid. Natuurlijk moet je iets 
hebben dat fout loopt. Zo kom je bij de antago-
nist, diegene die de fout veroorzaakt. Geef deze 
antagonist ook kleur. Ontdek de fout en begin 

“ Boeken worden  
haar schuilplaats.”

Portret van een 
schalkse vertelster
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Wij bekennen, 
wij verwennen.
Ons publiek

‘Het Huis Van Bernarda Alba’ - De Dijlezonen 
© Christophe Ketels/Compagnie Gagarine

“ “Hoeveel zotten zijn  
er nodig om een publiek 

te hebben?” 
N. Chamfort
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Walter Samoy

Gelukkig hebben de meeste toneelgroepen 
veel publiek. Kennissen, familie, buren, 

liefhebbers, lieven en vrienden vinden de 
weg naar de zaal. 

De relatie theater-publiek 
behoort al eeuwenlang tot 
de trouwste en prachtigste. 
Ze bestaan voor en door 
elkaar. De een kan niet 

zonder de ander. Zoals teen en eksteroog, 
kameel en bulten of kasseien en Parijs-
Roubaix. De magie van het toneel ontstaat 
pas door de wisselwerking tussen wat er 
op de planken gebeurt en de ontvangst 
daarvan bij het publiek. 

Over dat publiek doen nogal wat bewerin-
gen de ronde.  
“Het publiek! Hoeveel zotten zijn er nodig 
om een publiek te vormen?” Wat bezielde 
de Franse schrijver Nicolas Chamfort 
(1741 – 1794) om zo’n onzin uit te kramen? 
Iemand die zich tussen het publiek voegt, 
getuigt daarentegen duidelijk over goede 
hersenen te beschikken. En wat met de 
zure oprisping van de Duitse dichter 
Johann P.F. Richter (1763 – 1825) “Vroeger 
leden kunstenaars. Nu lijdt het publiek.”. 
Allez, kom zeg. Was het hun tijdsgeest of 
leden ze aan aambeien? In een publiek 
valt weinig leed te voelen. Ontroering en 
verwondering des te meer. Liever leggen 
we ons oor te luisteren bij recentere 
bedenkingen zoals die van de meester-
lijke Toon Hermans (1916 – 2000) “Een 
entertainer moet precies zo alert zijn als 
een bokser. Je moet al ‘gezondheid’ roepen 
terwijl iemand uit je publiek zijn nies nog 
aan het prepareren is.” Ja, zo alert zijn dat 
ze de kans niet krijgen zich te vervelen of 
in te dommelen. Het fenomeen Jacques 
Brel (1929 – 1978) zei: “Als een optreden 
niet wordt gevolgd door een enorme 
uitputting, dan hield je niet genoeg van je 
publiek.”  Grote Jacques bewees zijn liefde 
voor het publiek overvloedig keer op keer.

Het grootste plezier dat een groep zijn 
publiek kan schenken, is een prachtige 
voorstelling. Wij willen het publiek 
verwennen. Met een lach of een traan 
willen we het omarmen. We willen 
iets bij onze dierbare toeschouwers 
los maken, hen knuffelen met wat we 
tijdens de maanden van voorbereiding 
klaar maakten. Omhelzen, zoenen met 
schoonheid en kunde. Een groep moet iets 
hebben van een volleerde verleider, een 
culturele Don Juan. Het doel is  emotioneel 
en/of intellectueel genot verschaffen. Na 
gezwoeg, twijfel, geloof en mateloze inzet 
vooraf hopen we hen te beroeren. Daarvoor 
stappen ze uit hun luie zetel. Ze gunnen 
ons een deel van hun tijd en ze betalen 
nog ook. Wij bewijzen ons publiek de 
meeste hoogachting met het schenken van 
ons beste kunnen. We tonen, net als een 
verliefde jongeling, onze mooiste kant.  

Met doordachte strategieën palmt een 
groep zijn toeschouwers in. Het begint 
bij de kennisgeving van de volgende 
afspraak. Kleurige folders, aankondigin-
gen in kranten en publicaties, mails en 
dergelijke. We maken een aanlokkelijke 
trailer op onze website. Het publiek wordt 
vakkundig uitgenodigd en op de hoogte 
gebracht van het project.
Op de avond van het feestelijke gebeuren 
blinkt de ontvangstruimte. De aankleding 
baadt in een warme sfeer. Voorwerpen, 
maskers, kostuums, affiches, foto’s of 
kunstkaders dompelen onze geliefde 
bezoekers onder in de geest van het 
stuk. Als de speelruimte wat afgelegen 
ligt, verlichten we het pad erheen door 
dansende fakkels zodat meter en peter 
niet struikelen. De volgende keer verwach-
ten we ze immers weer. Op de tafels in de 
bar ligt een fris kleedje en hulsttakjes. 
Paaseitjes of kaarsjes staan gezellig de 
tijd van het jaar te onderstrepen. Zie hoe 
de toiletten glanzen! Het is er verdraaid 
leuk vertoeven. De zaaldienst glundert 
in hun groepsshirt met naam of logo. De 
keurige programmaboekjes worden met de 

breedste tandpastaglimlach overhandigd 
en het ‘Welgekomen’ voelt gemeend aan. 
In de zaal zetten we de verwarming tijdig 
aan. Het voelt knus aan, zoals thuis. Op 
locaties met harde banken glimlachen 
achterwerken bij het zien van de kus-
sentjes. Bij voorstellingen buiten worden 
koudbloedigen met een deken bedacht. 
Sommige groepen hangen een drankbon-
netje aan de toegangskaart. Wie geen 
dorst heeft, kan chips vragen of helemaal 
niets.
De voorstelling vangt aan. Zo tijdig 
mogelijk. GSM uit. We beginnen. Pakken 
we hen? Liefst zoveel mogelijk. Daarom 
zitten ze hier. Verloopt alles naar behoren? 
Kunnen we onze geliefde, het publiek, 
bekoren? We horen het wel achteraf. In 
een gastenboek kunnen ze hun commen-
taar kwijt. Naarstige handen zorgen voor 
een vlotte bediening tijdens de pauze. 
Chips? Twee pintjes! Onze oren proberen 
de eerste commentaren op te vangen. 
Gelaatsuitdrukkingen worden ontcijferd. 
(Leen, ga vlug eens zeggen aan Miel 
dat hij luider moet praten. Ze verstaan 
hem maar tot op de vijfde rij.) Hop, de 
bel rinkelt. Tweede deel. Nu wacht de 
ontknoping. 
Sommige groepen bieden – al dan niet 
gesponsord – bij het naar buiten gaan 
een aandenken aan. Een onnozel thee-
lichtje doet wonderen, een zakje met vier 
snoepjes, een balpen… Ooit deelde een 
groep een Cd’tje uit met muziek van de 
voorstelling! Oef, ze zien er tevreden uit. 
“Proficiat! Het was in orde. Was dat zijn 
eerste keer? Awel, hij deed het goed”. 
Zalige momenten. Groep en publiek 
verenigd in een deugddoende ontmoeting 
met tevredenheid als gevolg. De evaluatie 
klinkt positief. Wat zouden we een 
volgende keer nog kunnen verbeteren? 
Voorstellen waaien aan. “Wat denk je van 
een etentje voor het publiek achteraf?” 
-  “Het moet wel haalbaar blijven, he.” 
-  “Een ladies night?” Dat laatste kwam 
van een verstokte vrijgezel. Alhoewel, we 
kunnen er eens over denken. 
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We geven het woord aan enkele klanten van de theaterbib. Wat 
ontlenen en wat lezen ze zoal? En welke titels bevelen zij aan? 

Myriam Mulder 
Myriam geeft toneelles aan de Academie 
voor Muziek, Woord en Dans in Mortsel. 
Recent las ze ‘Mijn slappe komedie voor 
vier mensen, een handjevol personeel 
en een tafel die niet vrijkomt’ van Magne 
van den Berg. “Snedige dialogen, de 
dynamiek tussen koppels en exen wordt 
blootgelegd, en de personages zijn 
goed uitgewerkt”, aldus Myriam. “Met 
de juiste cast zou ik dit stuk wel graag 
ensceneren.” 
Ook sterk vond ze ‘Ik weet van geen 
herinnering’ van Jan Timen Veenstra. 
“De tekst zit moeilijk in elkaar, met veel 
tijdsprongen doorheen de verschillende 
fases van een relatie, maar bevat heel 
sterke scènes en doet denken aan hoe 
Woody Allen de onmogelijkheid van de 
liefde beschrijft.” 
‘Lieg ik soms’ (Laura Van Dolron) is nogal 
gewaagd – een Auschwitz-documentaire 
wordt belachelijk gemaakt - maar is wel 
pittig. Het is vertellend toneel voor drie 
jongens. (En voor wie de controverse niet 
schuwt.) 
Momenteel staan op de leeslijst van 
Myriam: o.a.  ‘Mechelen’ (Guy Dermul), 
‘Uw darmen’ (Jeroen Olyslaegers), 
‘Because the world is round’ (Angelo 
Tyssens) en ‘Universal Irritant’ (De 
kakkewieten). 

Bram Torfs en Sam Gysels 
Schoolbond Lier speelt een revue om 
haar 120-jarig bestaan te vieren. Bram 
en Sam zochten in de theaterbib een 
komische dialoog. Ze houden van 
absurde humor en gingen meteen aan de 
slag met ‘Itaak’ (Peter de Graef ), ‘Frank 
en Stijn’ (Bob Vanden Eynde), ‘Zandpan’ 
(Johan Albalonga) en ‘De dood klopt aan’ 
(Woody Allen). 
In april 2015 kan je hen aan het werk 
zien. 

Bruno Timp 
Toneelauteur en regisseur Bruno Timp 
(‘Drinken de goden Duvel’, ‘Lifeline’, 
‘Roze garnalen’…)  leest frequent stukken 
die groepen vragen om te regisseren. 
Hij las ‘Hartelijk gecondoleerd’ van Jack 
Staal, omdat hij het had zien opvoeren 
in De Paardestal in Antwerpen. Hij vindt 
dit een goed stuk en wil het zelf ook eens 
regisseren. Er zitten grappige replieken 
in, maar ook gevoelige momenten. Als 
hij een stuk leest, kijkt hij hoe vlot het is 
geschreven (liefst in spreektaal) en of er 
geen ongeloofwaardigheden in zitten. 
Verder is hij een groot Ray Cooney-fan en 
gaat hij volgend jaar ‘Taxi Taxi’ regisseren 
in Wijnegem. “Alleen als Cooney zijn 
personages een half uur wegstuurt om 
thee te drinken, haak ik af. Maar zijn 
teksten steken altijd goed ineen. Je 
publiek zal gegarandeerd lachen, maar je 
moet wel voor tempo zorgen.” 
Andere aanraders? De stukken van 
collega-auteur Pol Anrys leest hij ook 
graag. En op zijn leeslijstje staat nu ‘Ge-
tic-t’ van Laurent Baffie.
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De onverwachte 
toeschouwer

Alex Desiron

We speelden in een parochiezaal met op 
de parking een voorbehouden strook voor 
de brandweer. Of tenminste, zo beweerde 
toch de conciërge, want er was daar voor de 
brandweer geen enkele mogelijkheid om op 
die strook te geraken. Hoe dan ook, die man 
had er een levensdoel van gemaakt om die 
strook te bewaken.
Op een avond  speelden we net een 
gevoelige scène. We genoten van de 
absolute stilte in de zaal. Tot de deur van de 
zaal openzwaaide en onze vriend conciërge 
in de zaal brulde: “Van wie is die grijze 
Peugeot met nummerplaat XYZ …?”

Anneliese De Boeck

Lang geleden, bij een regie van een kinder-
stuk gespeeld door jongeren, zat de auteur 
in de zaal en ik was daar helemaal niet 
gerust in. Ik had het stuk stevig bewerkt, 
scènes geschrapt en omgewisseld en het 
einde aangepast. Hij vond het geweldig maar 
had het misschien niet helemaal door... 

Toon Van Hoyweghen

Meestal maak ik wel wat promotie voor 
stukken waarin ik speel, vooral dan bij 
mensen die vlakbij wonen. Maar ik maak ook 
wel eens reclame op mijn school in Gent. Een 
keer is er dan echt iemand, met haar familie, 
komen kijken. Dit ontdekte ik pas achteraf in 
de cafetaria, maar ik was wel blij verrast!

Dirk Crommelinck

Bij de laatste voorstelling van Theater de 
Waanzin zaten beroepsacteurs Bert Luppes, 
Chris Thys en Lien Wildemeersch in de zaal. 
Het gaf een boost en toch wat extra zenuwen. 
Maar na de voorstelling hadden we een zeer 
leuk gesprek. Niet zo spectaculair misschien, 
maar wel fijn om raad en coaching te krijgen 
van dit kaliber mensen.

Edwin Vandermeeren

De Linde uit Lembeek kreeg al regelmatig 
bezoek van auteurs als Eddy Thomas en 
Hilda Vleugels. De meest memorabele 
bezoekers waren Alex Van Haecke en Pol 
Anrys. Beiden hebben ons alle lof toebe-
deeld, en spraken van “één van de betere 
uitvoeringen”. Maar ja, misschien zeggen ze 
dat wel overal? Hilda Vleugels kon het zelfs 
zo goed treffen met onze bende, dat we voor 
haar op zoek moesten naar een hotelletje om 
te overnachten.

Anoniem

Wat jaren terug kwam ik net te laat op een 
voorstelling van ‘Het dagboek van Anna 
Frank’.  De zaallichten waren al gedoofd en 
de vrouw aan de kassa zei: “Schuif maar aan 
op de eerste vrije stoel.” In de pauze keek 
ik naar wie er naast mij zat. Het was een 
vriendin die ik zeker al twintig jaar niet meer 
gezien had. Het werd een warm weerzien en 
er werd heel wat bijgepraat.

Ook informant worden voor OP&doek? Stuur een mailtje naar redactie@opendoek-vzw.be  en maak deel uit van onze inlichtingendienst!

Kurt Velghe

Ik speelde ‘de Antagonist’. Toen vertelde 
iemand dat een zeer goeie vriend van mij in 
de zaal zat. Ik had hem al een hele tijd niet 
gezien. We hadden samen gestudeerd. Het 
werd een hele gezellige avond.

Luc Vierendeels

Enkele jaren geleden regisseerde ik  ’De 
Nacht van de 16° januari’ van Ayn Rand.
Omdat dit stuk gebaseerd is op het Angel-
saksische recht en ik het graag naar hier 
wou transformeren, ging ik te rade bij een 
bevriend rechter. Ondertussen ontmoette 
mijn vrouw, die verpleegster is, toevallig 
de bekende advocaat Jef Vermassen. En zij 
vertelde hem dat haar man ook met een 
gerechtszaak bezig was, waarop meester 
Vermassen vroeg of ik ook advocaat was. 
Nee, mijn man is bezig met de regie van een 
toneelstuk. Jef Vermassen, zelf toneel-
liefhebber, was geïnteresseerd. En ja, op 
een van de voorstellingen zat er een echte 
kenner in de zaal.

Anoniem

Vroeger keken we wel eens door een gaatje 
in het gordijn om te zien wie er allemaal in 
de zaal zat. Als we dan mensen herkenden, 
werden we extra zenuwachtig. Met de jaren 
maakt het niet meer zoveel uit wie er in de 
zaal zit. Toch ben ik altijd weer blij verrast 
wanneer familie en vrienden komen kijken.
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Zolang we in- en uitademen 
blijven we leven. Als we dat 
ademen koppelen aan ritme, 
horen we in de verte de klank-

schalen al rinkelen, gaan de lichten doven 
en spreekt de goeroe met een omfloerste 
stem. Voor ons niet gelaten, maar hier 
hebben we het over de zakelijke lijfelijk-
heid van het toneel spelen. Een beetje 
aandacht voor die ademhaling helpt ons 
immers beter te acteren.

Op spannende momenten houden we 
onbewust de adem in. Maar het kan 
evengoed gebeuren dat ons hart dan 
sneller slaat en we daardoor sneller 
gaan ademen. Emoties en lichamelijke 
verschijnselen blijken sterk met elkaar 
verbonden. Twee belangrijke elementen 
in het theater, want wij willen emoties 
overbrengen en gebruiken hiervoor als 
toneelteken o.a. ons lichaam. 
Op het gevaar af  sommige therapeuten 
tegen te spreken, hechten we bij het to-
neelspelen minder belang aan het onder-
scheid tussen buik- en borstademhaling. 
“Als je maar voldoende tijd en energie hebt 
om te doen wat er moet gedaan worden in 
de toegestane ruimte binnen de toege-
stane tijd”, vertelt ons de danschoreograaf  
Merce Cunningham. Borstademhaling 
kost wel iets meer energie dan buikadem-
haling, en wie de beide beheerst, heeft een 
streepje voor.

Alles beweegt, of  het is dood. (Om het 
‘panta rhei’ van de Griekse filosoof  Hera-
clitus te parafraseren.) Alles verandert 
voortdurend. We stappen nooit in 
dezelfde rivier, want we ontmoeten altijd 
nieuw stromend water.
Elke voorstelling, elke scène heeft een 
bepaald ritme, een traag, snel of  gevari-
eerd tempo. Daarover waakt de regisseur. 
Maar ook elke repliek, elke dialoog, ja 
zelfs elk personage heeft een eigen ritme. 

Jef  Mellemans

We ademen ongeveer 23.000 keer per dag zonder hieraan veel 
aandacht te besteden. We doen dat elk op onze eigen manier, 

oppervlakkig, diep, met de borst of  de buik… 

Als we zoeken naar de juiste psychologie 
van ons personage, de precieze levens-
omstandigheden, de meest aangewezen 
kledij, enzovoort, dan is het toch ook maar 
logisch dat we op zoek gaan naar het be-
wegingspatroon en het spreekritme ervan. 
Door onder andere wat meer aandacht te 
besteden aan het ademhalen – diep, snel, 
oppervlakkig, schokkerig – groeit snel 
een manier van bewegen en spreken. Dat 
alles weerspiegelt zich in de lengte van het 
ademritme van het acteren.  

Dat ademritme is het spel tussen spanning 
en ontspanning, tussen spanning en 
afname van druk. Dat gebeurt niet alleen 
in onze longen, maar weerspiegelt zich 
ook in de rest van ons lichaam, vooral in 
onze bovenarmen, het borstbeen en het 
hoofd, en in iets mindere mate in onze 
benen. Iemand onder stress trekt zijn 
schouders op, verkleint zijn longvolume, 
beperkt zijn bewegingen en fronst zijn 
voorhoofd. Bewust het omgekeerde doen, 
brengt rust. Elke zanger weet dat alleen 
rust in zijn strottenhoofd hem helpt bij 
zijn stemvorming. 
Als we de emotionele kenmerken van ons 
personage willen laten zien, zullen we 
het ritme van onze ademhaling moeten 
regelen, ook – en misschien vooral – in 
zijn haperingen. Ook in de realiteit zien 
we dat ‘schokkende’, ‘haperende’ ritme 
als iemand zijn gedachten en gevoelens 
vertelt. We spreken normaal niet van de 
hoofdletter tot aan de punt van een zin. 
Zowel onze gedachten als de hoeveelheid 
lucht die naar buiten komt, bepaalt het 
ritme van ons spreken. Waarom klinken 
dan de woorden van een acteur soms 
als een van buiten geleerde tekst zonder 
leven, zonder ritme? Veronderstel dat we 
hem die tekst zouden laten zeggen, nadat 
hij tien minuten aan een sportraam heeft 
gehangen. Plots klinken zijn woorden 
veel natuurlijker, omdat het monotone 

ADEM EN RITME

‘Fanfare Moed en Volharding’ (Landjuweelfestival 2014) 
© Katleen Clé
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uit zijn ademhaling noodgedwongen is 
verdwenen. Misschien is dit nog niet het 
juiste ritme, maar de aandacht voor het 
belang van de ademhaling is hierdoor bij 
hem wel gewekt. 

Als ons personage zenuwachtig, 
opgejaagd, in paniek op de scène moet 
verschijnen, helpt het om in de coulissen 
enkele keren heel snel te ademen 
waardoor ook onze hartslag sneller gaat 
en we zelfs rode wangen krijgen. Als we 
maar geen hyperventilatie veroorzaken 
of  duizelig worden. Als we de emotie, 
die onvermijdelijk ook bij de acteur zelf  
ontstaat, maar kunnen beheersen en 
sturen.

Een ritme staat natuurlijk niet op zichzelf  
alleen. Een stroom ontstaat slechts door 
opeenvolging van golven. Je hebt maar 
muziek, als noten elkaar opvolgen. Elke 
beweging vloeit voort uit een andere, en 
dat keer op keer. En elke beweging kent 
een begin, een verloop en een einde. We 
vergelijken dit geheel graag met een schil-
derij uit het pointillisme. De opeenvolging 
van de punten, van de bewegingen, van 
de ademhaling, bepaalt het ritme van de 
repliek, van ons personage, van de scène. 
Dit is eerder een organisch, een natuur-
getrouw ritme. Dat kan erg voorspelbaar 
zijn. Daarom zullen (betere) acteurs 
proberen dit ritme zinvol te doorbreken, 
door bijvoorbeeld handelen en spreken 
in een verschillend ritme te brengen. Hun 
bewegen vertelt niet hetzelfde als hun 
stem. De woorden vertellen niet hetzelfde 
als de klanken… Misschien vertelt hun 
lichaam onverschilligheid en klinkt hun 
spreken toch geagiteerd. Dit vraagt na-
tuurlijk veel oefening en durf  om uit zijn 
comfortzone te duiken. 

Als deze techniek van fysiek handelen 
(ademen/bewegen) emoties veroorzaakt 
bij een acteur, werkt dit evenzeer bij de 
toeschouwer. Als de acteur dus die toe-
schouwer zover kan brengen dat deze in 
hetzelfde ritme als hij ademt, kan hij zijn 
publiek leiden waarheen hij wil. Of  zijn 
we nu luidop aan het dromen?
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Deze vragen vormden het 
beginpunt van ‘Het geheugen van 
mijn gezelschap’, een sessie ge-
organiseerd door Het Firmament 

- expertisecentrum voor het cultureel 
erfgoed van de podiumkunsten - en het 
Forum voor Amateurkunsten tijdens het 
Landjuweelfestival 2014. Een tiental the-
aterbeoefenaars spraken over de omgang 
met het erfgoed van hun toneelgroep. An 
De Mol van NTGent vertelde vol passie over 
de theaterkostuums die op de zolder van het 
Gentse stadstheater gestockeerd worden. 

GOED BEWAARD IS GOUD WAARD.
Er zijn veel praktische redenen waarom een 
toneelgroep tijd zou besteden aan een goed 
onderhouden archief. Het kan aspecten uit 
de dagelijkse werking vergemakkelijken. 
Het archief  kunnen we als administratief, 
organisatorisch en technisch geheugen-
steuntje, bij juridische betwistingen of  voor 
promotiedoeleinden gebruiken. Het kan 
een hulpmiddel zijn om nieuwe (bestuurs)
leden in te werken en zelfs om oude leden 
terug op te sporen. 

Hanne Ampe

Of  we nu als toneelvereniging kunnen 
terugblikken op een 50-jarig bestaan of  

een eenmalig theaterproject opzetten, 
we laten sporen na. Denken we maar 

aan theaterteksten, verslagen van 
bestuursvergaderingen, decors, kostuums, 

foto’s of  video’s. Er zijn ook minder zichtbare 
sporen zoals anekdotes, ervaringen of  spel- 
en maaktechnieken. In deze sporen kunnen 

we het unieke verhaal van onze vereniging 
aflezen. Maar hoe kunnen we hier mee omgaan 

en hoe brengen we dit verhaal naar buiten?

Met het archief  kunnen we in het verleden 
graven, de artistieke evolutie zien en herin-
neringen bovenhalen. Bovendien is het 
handig als we decors en kostuums opnieuw 
kunnen gebruiken. Ook vanuit financieel 
én ecologisch oogpunt levert hergebruik tal 
van voordelen op. 

Met snuffelen door bewaarde rekwisieten, 
decors en kostuums kunnen we inspira-
tie opdoen. Ons erfgoed kan interessant 
bronmateriaal zijn voor uiteenlopende en 
experimentele publieksprojecten. Door op 
een andere manier naar buiten te treden 
kunnen we niet alleen een meer divers en 
nieuw publiek aantrekken, maar ook iets 
extra bieden aan ons trouwe publiek. Aan 
de hand van die geschiedenis kunnen we 
bovendien de rol van onze toneelgroep 
in de gemeente of  stad tonen, wat onze 
vereniging legitimiteit geeft bij de lokale 
overheid.

AAN DE SLAG!
Een jubileum is de gelegenheid bij uitstek 
om iets te doen met het verleden, maar we 

Het geheugen  
van ons gezelschap

Snapshot 
© Phile Deprez
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wachten best niet tot dan om het archief  
onder handen te nemen. Aangetast door 
schimmel, vernietigd in een brand of  
weggegooid wegens plaatsgebrek? Waar-
devolle dingen zijn dan onherroepelijk 
verloren. Een ordelijk archief  is bovendien 
uiterst handig bij de voorbereiding van dit 
feest. Uitpuilende dozen en een archief  
verspreid over verschillende locaties - bij 
de (bestuurs)leden thuis of  elders - klinkt 
echter voor velen meer bekend in de oren. 

En toch, van zodra die eerste ‘grote kuis’ 
achter de rug is en het archief  in kaart 
gebracht, is de verdere zorg helemaal niet 
meer zo tijdsintensief. Daarna kunnen we 
telkens meteen na een voorstelling het gere-
lateerde materiaal bewaren en een logische 
plek in het archief  geven. Basiszorg hoeft 
bovendien niet duur of  tijdrovend te zijn. 

‘Immaterieel erfgoed’ vereist een heel 
andere aanpak dan de omgang met een 
archief  en collectie. Want hoe bewaren we 
iets dat leeft in de hoofden van mensen? Dit 
is meer maatwerk, afgestemd op datgene 

 De online toolbox TRACKS - www.projecttracks.be -, geeft 
ons een heleboel handige tips en richtlijnen voor het in kaart 
brengen van een archief en collectie, het opstellen van een 
inventaris, het ordenen en het verbeteren van bewaarom-
standigheden. TRACKS werd gerealiseerd door PACKED vzw 
met medewerking van Het Firmament, i.s.m. tal van partners 
waaronder het Forum voor Amateurkunsten. 

 Op het online platform immaterieelerfgoed.be vinden we 
ideeën om dit ‘vluchtige’ erfgoed te bewaren. Het Firmament 
kan helpen met advies op maat.   

Kostuumtips van An de Mol (NTGent):
• Hang alle kostuums aan identieke kapstokken. Je wint enorm 

veel ruimte.
• Cederhouten blokjes tussen de kostuums hangen is een goede 

en milieuvriendelijke manier om motten te bestrijden. In plaats 
van jaarlijks nieuwe blokjes aan te kopen, kan je deze om de 3 
à 4 maanden behandelen met een mix van ceder- en lavendel-
olie. De kostuumstock zal bovendien lekker ruiken, net als de 
kostuums zelf.

• Kostuums bewaren en hergebruiken is financieel voordeliger 
dan deze te verkopen. Je kan ze ook verhuren of uitwisselen 
met collega-toneelgroepen. 

• De kostuums van NTGent worden tegen een redelijke prijs 
verhuurd aan collega’s. Interesse? Op woensdagvoormiddag 
kan je een afspraak maken met An De Mol (an.de.mol@ntgent.
be). Andere adresjes om te onthouden zijn De Kostuumvitrine, 
Event-Team en de rubriek ‘Vraag/Aanbod’ van OPENDOEK.

wat wij belangrijk vinden om door te geven 
aan volgende generaties. Door bijvoorbeeld 
interviews af  te nemen met sleutelfiguren 
van onze vereniging (‘het levende geheugen 
van een vereniging’) of  het filmen van 
bepaalde technieken leggen we dit vast op 
materiële dragers.

CREATIEF MET HET VERLEDEN
Als theaterbeoefenaars bezitten we het 
talent om iets creatiefs, artistieks of  expe-
rimenteels te realiseren met erfgoed. Dat 
kan een rijk palet aan visies en praktijken 
opleveren, dat ook inspirerend kan zijn 
voor anderen. Dit artikel is een pleidooi om 
out of the box te denken! 

Memorabele gebeurtenissen kunnen we op 
een ludieke manier op het podium brengen. 
We kunnen een populair stuk van een van 
de eerste regisseurs hernemen, misschien 
zelfs in de authentieke kostuums van toen. 
Of  we steken klassiekers in een nieuw 
kleedje. Met initiatieven als amateur-
TONEELhuis en de spiegelprojecten van 
NTGent gaan amateurs aan de slag met 
repertoirestukken van deze vermaarde 
stadstheaters. In het project ‘Shake that 
Willy’ spelen Hoger Streven, Krakeel, 
TRAC en de WAANzin twee seizoenen lang 
Shakespeare. We kunnen experimenteren 
met eeuwenoude genres als commedia 
dell’arte, schimmen- of  wagenspel en er 
een eigentijdse toets aan geven. Zo blijft 
theatererfgoed springlevend!

We kunnen het publiek ook verrassen 
met iets naast het podium. Of  we nu een 
tentoonstelling organiseren, een boek 
uitbrengen of  een toneelwandeling uitstip-
pelen; het samenspel tussen het tastbare 
en niet-tastbare erfgoed maakt het extra 
interessant. Aan de online tijdlijn met alle 
producties van Muziektheater Transpa-
rant zijn bijvoorbeeld herinneringen van 
betrokken sleutelfiguren gekoppeld (www.
transparant.be/nl/tijdlijn). Het is door deze 
combinatie dat we het boeiende - en meer 
volledige - verhaal van ons toneelgezel-
schap kunnen vertellen. 

Hier kunnen we de kans grijpen om ook 
het publiek op een meer actieve manier 
te betrekken. Ook zij koesteren herin-
neringen aan onze toneelgroep en aan de 
voorbije voorstellingen. Of  we kunnen onze 
bijzondere traditie(s) in de schijnwerpers 
zetten. Zo volgde een fotograaf  het Brugse 
revuegezelschap Zonnestraal achter de 
coulissen, tijdens het repeteren en het 
passen van de kostuums. De fototentoon-
stelling ‘Snapshot: Glitter en Glamour’ gaf  
een unieke blik achter de schermen van de 
revuetraditiek. 

 Op www.hetfirmament.be/praktijkvoorbeelden-podium-
kunsten-erfgoed vind je allerlei erfgoedprojecten.

 Snapshot is een reeks fototentoonstellingen van het 
Bruggemuseum, Erfgoedcel Brugge en het Fotohuis. De 
reeks bracht de omgang met het rijk en divers Brugs 
immaterieel erfgoed in beeld en gaf onder andere een 
gezicht aan de hedendaagse traditie van de revue.

 Surf naar www.hetfirmament.be/aan-de-slag voor een 
overzicht van de dienstverlening van Het Firmament en 
van andere organisaties

Vooraleer we van start gaan, denken we 
best na over wat we willen bereiken. Welk 
aspect van het verleden van de vereniging 
fascineert ons? Wie willen we bereiken? 
Waarom vinden we het belangrijk onze 
passie met hen te delen? Deze doelstel-
lingen vastleggen kan best een moeilijke 
opdracht zijn, maar het zal helpen om 
de vorm van onze activiteit te bepalen. 
Brainstormen hierover met enkele mensen 
die nauw betrokken zijn bij onze vereni-
ging, kan interessante ideeën opleveren. En 
voor de uitwerking van het project staan 
we niet alleen: we kunnen bij verschillende 
kunsten- en erfgoedorganisaties terecht. 
Ook de gemeente of  stad kan helpen. Het 
Firmament kan je de weg wijzen! 
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Vlechten met tekens 

‘Open figurentheaterpodium’ (Landjuweelfestival 2014) 
© Katleen Clé
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Poppentheater is theater, 
dus met een structuur en 
een verloop van het verhaal 
meestal opgebouwd met een 
proloog of introductie, een 

motorisch moment, één of meerdere 
crisissen en een inlossing. 

Maar waarom poppen gebruiken als het 
met acteurs op dezelfde manier kan? 
“Poppentheater zal nooit zo serieus 
worden genomen als theater, met tekst 
als uitgangspunt”, aldus Georg Weinand, 
voormalig dramaturg bij Das Arts. “Zolang 
in een realistisch, dramatisch conflict 
poppen en objecten de plaats innemen 
van mensen, behoudt poppentheater zijn 
kinderachtige bijsmaak.” Als drama-
teksten letterlijk in de mond van poppen 
worden gelegd, miskent het poppenthe-
ater haar potentieel. Dat is ook waar veel 
theaterschrijvers tegenaan lopen wanneer 
ze schrijven voor poppentheater. In de 
mond van een pop worden dramateksten 
snel uitleggerig, dialogen worden te lang. 
De psychologie van personages kan niet 
zomaar op poppen worden toegepast. 
Poppen lijken vaak op ’pratende hoofden’. 
Het ligt niet voor de hand om de wetten 
van teksttoneel op theater met poppen toe 
te passen. Poppen verdragen noch psycho-
logie noch realisme.

PLASTISCHE DIVERSITEIT 
De plastische kwaliteiten van een pop 
spelen een grote rol in de wijze waarop 
de pop communiceert. Een klapbekpop 
verschilt aanzienlijk van een hand- of 
stangpop. Elke pop heeft een uniek, 
specifiek karakter dat gebonden is aan 
uiterlijk, bewegingsmogelijkheden en 
-beperkingen. Sommige poppen hebben 
geen onderlijf, geen voeten. Het is dan 
van belang daar rekening mee te houden 
en ze geen dingen te laten doen die 
vloer of grond veronderstellen. Tevens 
is het materiaal waarvan de poppen zijn 
gemaakt, visueel zeer bepalend, of het 
nu latex, schuim, hout, textiel of papier is 
of een combinatie ervan. Een gezicht van 
latex heeft een heel andere uitstraling dan 
een van schuim of van hout. Ook de schaal 

Martine van Ditzhuyzen

Wat is het verschil tussen 
teksten voor acteurstheater 

en poppentheater? Wat 
vraagt poppentheater van 

een schrijver?

van de poppen ten opzichte van de pop-
penspeler is veelzeggend. Met de schaal 
verandert het kijkperspectief en vergroot 
of verkleint de afstand tot de personages. 
Als schrijver kun je daarmee spelen. Het 
is dus raadzaam om te schrijven met hun 
uiterlijk en maat in het achterhoofd en er 
inspiratie uit te putten. 

MEERDERE TEKENS IN DUBBELE 
DIMENSIES
Het poppentheater is vaak tekstloos. Op 
zich is dat niet vreemd, want een pop 
hoeft maar te bewegen om te fascineren. 
Deze fascinerende werking verklaart 
theaterwetenschapper Steve Tillis als 
volgt: “Bij poppentheater ontstaat een 
spanning in de toeschouwerbeleving 
doordat de pop als object wordt gezien 
en tegelijkertijd als levend figuur.” Tillis 
spreekt over een ‘double-vision’ (1). De 
spanning die door deze paradox wordt 
gewekt, maakt mogelijk dat de pop bij 
haar meest simpele verschijning geen 
narratieve context, geen tekst nodig heeft 
om te boeien. De Franse schrijver Laurent 
Contamin vat samen wat schrijven voor 
poppentheater voor hem betekent: “Als 
auteur moet je accepteren dat schrijven 
voor poppentheater als vlechten met 
meerdere tekens is: woorden, beelden, 
gebaren, lichamen en geluiden”(2). 

De zichtbare aanwezigheid van de pop-
penspeler naast de pop, wekt de illusie 
dat de pop een zelfstandig bestaan leidt. 
Tegelijkertijd laat de poppenspeler zien 
dat hij die illusie construeert en hoe hij 
dat tot stand brengt. Schrijfster en pop-
penspeelster Babiche Ronday spreekt over 
de noodzaak om al tijdens het schrijven 
de interacties tussen poppenspeler en 
pop te benutten (3). Voor theaterschrijver 
Don Duyns zijn schrijvers vooral verbaal 
georiënteerd terwijl het bij poppenspel 
net gaat om ”de suggestieve kracht en de 
altijd fascinerende relatie tussen speler(s) 
en pop”(4). Voor Duyns werken naast  
suggestie ook kernachtigheid en poëzie 
veel beter in de mond van poppen dan 
een vloed aan woorden. Veel geschreven 
teksten moeten worden geschrapt nadat 
ze het repetitielokaal zijn binnengetreden 
en daar moet een poppentheaterschrijver 
wel tegen kunnen, aldus Duyns. 

PUPPET MIND
De Belgische theaterschrijver Daniel 
Simon legt uit hoe hij te werk gaat: 
“Als ik voor theater met poppen of voor 
acteurs en marionetten schrijf zoek ik naar 
beelden, stemmen, stiltes en zangkoren, 

maar zelden naar ideeën (…) Marionetten 
hebben geen ideeën. Ze zijn niet genoeg 
beschaafd, ze spreken de taal van voor er 
ideeën bestonden. Ze herkauwen, ze fluis-
teren, ze zingen, maar spreken zelden op 
de manier die wij gebruikelijk onder praten 
verstaan” (5). Willen auteurs voor pop-
pentheater schrijven, moeten ze, volgens 
Simon, “flink huishouden in hedendaagse 
dialogen.”   

Roman Paska gaat nog een stapje verder. 
Voor deze Amerikaanse theatermaker 
vraagt het werken met poppen een andere 
manier om de wereld waar te nemen. Pop-
penspelers en schrijvers die voor het genre 
willen schrijven, moeten hun ’puppet mind’ 
terugvinden en cultiveren. De ’puppet 
mind’’ is wat antropologen het preweten-
schappelijke en magische denken noemen 
(6). We zijn er allemaal mee geboren maar 
we hebben het afgeleerd, diep in ons 
begraven. Het is ons vreemd geworden 
door eeuwen van westerse beschaving 
waarin logica zegeviert. De ’puppet mind’ 
maakt geen verschil tussen werkelijkheid 
en verbeelding. Het is niet de bedoeling 
om belichaamde objecten de werkelijk-
heid te laten nabootsen (door de illusie te 
wekken dat ze levend zijn) want voor de 
’puppet mind’ is niets werkelijk levenloos. 
Voor Paska is schrijven voor poppenthea-
ter meer een kwestie van attitude dan een 
kwestie van techniek. 

Deze tekst is eerder verschenen in WP 
Magazine: WP3 2014
Meer info: www.nvp-unima.nl

Geraadpleegde bronnen: 
(1) Steve Tillis, ‘Towards an aesthetics of the puppet’ , San Jose 

State University
(2) Contamin Laurent, ‘Ecrire pour la marionnette ‘, Manip. (2014)
(3) Babiche Ronday, ‘Schrijven voor poppen- en objecttheater’, 

in De kern is overal,  International Theater & Film Books 
Amsterdam. (2011)

(4) Don Dyns nam deel aan een onderzoek naar het schrijven voor 
poppentheater geïnitieerd door Ulrike Quade Company i.s.m. 
de Tekst Smederij. (2014) 

(5) Daniel Simon, ‘Le ménage du dialogue’, Alternatives Theatra-
les 72, Voix d’auteurs et marionettes. (2002)

(6) Roman Paska,  ’Pensée-marionnette, esprit marionnette, un 
art d’assemblage’, Puck nummer 18 Ecritures dramaturgiques,  
Institut International de la Marionnette. (1995)

Heb je de smaak te pakken gekregen? 
Schrijf je in voor de workshop ‘scenarioschrijven voor poppenspel’ 
o.l.v. Camiel Schouwenaar op 8 en 9 maart 2015 in Antwerpen. 
Meer info en inschrijven op www.theatercursussen.be. 
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Die goeie ouwe Grieken

KOMEDIES
Van Aristofanes (446-386 v.Chr.) zijn er twee 
grote komedies (kluchten) overgebleven. 
Spitsvondig en amusant.
‘Lysistrata’
De Atheense vrouwen gaan in seksstaking 
tot hun mannen besluiten om te stoppen 
met oorlog voeren. De mannen, gecon-
fronteerd met de stijfheid van hun lusten, 
kunnen niet langer de ‘pijn’ verdragen en 
sluiten vrede.
Gekend is de bewerking van Hugo Claus (4D, 
5H,  koor), maar onze voorkeur gaat uit naar 
de bewerking  ‘Seksstaking’ van Dani Van 
Gompel. Het gegeven wordt verplaatst naar 
een paar Italiaanse dorpen en alle vrouwen 
hebben een eigen karakter gekregen. 
Hoogst amusant. Ook de bewerking ‘Benen 
toe’ van Johan De Paepe (18 D, 19H) is  pittig, 
vol anachronismen, geactualiseerd en met 
woordspelingen op de Griekse taal.
‘Vrouwenparlement’ 
De vrouwen grijpen – verkleed als mannen 
– de macht in Athene. Hun principe ‘allen 
gelijk voor de wet’ houdt niet lang stand, als 
het toegepast wordt op seks, en ze geven de 
macht terug aan de mannen.
Door Magda Van der Aa bewerkt tot ‘Vrou-
wENpolitiek’. Een volks stuk (7D, 4H, koor).

Frans Vanderschueren

Ze zijn reeds lang tot stof  vergaan, toch 
blijven de Grieken, de grondleggers van 

het toneel, erin slagen om al de menselijke 
emoties in woorden te vangen. We moeten 

wel een onderscheid maken tussen 
vertalingen en bewerkingen.

TRAGEDIES
‘Oedipus’ van Sophokles is één van de 
gekende klassiekers, samen met ‘Antigone’ 
en ‘Elektra’.
Oedipus ontdekt dat hij zijn vader heeft 
vermoord en gevreeën heeft met zijn moeder, 
en vlucht weg. Zijn innerlijke strijd brengt 
hem aan de afgrond van zijn leven. In zijn 
ballingschap trachten strijdende partijen 
hem voor hun kar te spannen. Hij weigert en 
vindt uiteindelijk rust bij de goden.
De bewerking van Oscar Van Woensel (3D, 
5H en koor) is een combinatie  van  ‘Oedipus’ 
en ‘Oedipus in Kolonos.’ Met flashbacks en 
flashforwards in een moderne theatersetting. 
Moderne taal vol poëzie met twee Oedipus-
sen. Zeer menselijk, want de goden worden 
opzij geschoven en de mens moet met 
zichzelf afrekenen. ‘De naam van Oedipoes, 
zang voor het verboden lichaam’ (1D, 2H) 
van  Hélène Cixous is een zeer speciale 
bewerking. Lyrische teksten lopen parallel 
met elkaar en een deel kan als zang gebruikt 
worden. Speelt zich vooral af tussen Oedipus 
en zijn moeder Iokaste.

‘Antigone’ is een van de meest gespeelde 
Griekse tragedies omdat het zo menselijk is. 
Het is de confrontatie van macht met liefde. 
Antigone komt in opstand tegen Kreoon 
omdat ze haar broer niet mag begraven 
en zet zelfs haar huwelijk met de zoon van 
Kreoon op het spel. Beiden houden voet bij 
stuk en bestoken elkaar met emotie-argu-
menten. Haar protest kent het hoogtepunt 
door haar zelfmoord.
Jean Anouilh (4D, 5H en koor) maakte een 
zeer moderne bewerking die begint met de 

voorstelling van de personages, wier psy-
chologie diep uitgewerkt wordt. De klemtoon 
ligt op de zelfdestructie van Antigone. Zeer 
menselijk, weerspiegeld in de dialogen. Veel 
achtergrondinformatie. 
De vertaling/bewerking van Jibbe Willems 
(1D, 4H) is prangend, in een moderne taal 
vol zwier en emotie. De klemtoon ligt op 
Antigone en haar geliefde. 

Van Euripides is ‘Medea’ het gekendste stuk, 
over de vrouw die haar kinderen vermoordt 
om de ontrouw van haar man af te straffen.
In de bewerking door Tom Blokdijk (5D, 5H 
+ kinderen) regisseert Jason, de man van 
Medea, het ganse stuk als een hoorspel met 
verstopte micro’s en spionagetechnieken. 
Moderne kijk op klassieke personages. 
Ook Jean Anouilh  bewerkte ‘Medea’ (2D, 
3H, soldaten) tot een stuk over ontrouw 
in een gans andere constellatie dan het 
oorspronkelijke werk. De inhoud blijft, maar 
de vorm is vernieuwend. Natuurlijk kennen 
we ook ‘Mama Medea’ (4D, 9H, 2 kinderen 
– dubbelrollen mogelijk)  van Tom Lanoye. 
Met de voorgeschiedenis over het stelen van 
het gulden vlies. Pas na de pauze begint het 
klassieke verhaal van Medea. In een moderne 
taal met een tikje hoogdravendheid en 
panache die enorm boeit. Lijkt klassiek, maar 
is het niet door de woordkeuze. Het einde 
wijkt volledig af van het klassieke verhaal. 

Dit is uiteraard maar een kleine greep in het 
‘oud-Griekse’ repertoire. In de theaterbib van 
OPENDOEK vind je nog veel meer bewerkin-
gen en vertalingen van Sophocles, Euripides 
en Aristofanes.
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Rik De Clercq

Nu en dan ga ik eens naar een filmbeurs. Zo’n evenement met 
verkoopstandjes, acteurs die signeren, en mensen die verkleed 
rondlopen als hun favoriete filmheld. 

Persoonlijk vind ik dat een zekere dosis van realiteit een echte 
must is om een personage succesvol neer te zetten. Een overtui-
gende Superman zal ik bijvoorbeeld nooit kunnen uitbeelden. Ik 
mis alle vereiste attributen.
Andere mensen kennen die begrenzing niet. Ze verkennen 
hun persoonlijke grenzen, en die van de realiteit. Ze passeren 
het station ‘gezond verstand’, wuiven enthousiast naar het 
volgende station ‘goede smaak’, en geven dan vol overgave 
plankgas. 
Zo stond ik ooit met een klein standje op zo’n evenement, met 
enkele dvd’s die ik uit mijn collectie gesnoeid had. Op zo’n locatie 
zie je van alles voorbijkomen, ook ‘kleurrijke personages’. 
Een vrouw droeg een Wonder Woman kostuum. Voor de 
mensen die haar niet kennen, Wonder Woman is een super-
heldin, slank, mooi gespierd, een Griekse godin met minimale 
kledij. Deze vrouw had echter ongeveer 40 kilo te veel ‘wonder’. 
Het enige wonderlijke was, hoe zo’n klein stukje textiel zoveel 
wonder kon omvatten. De wetten van de fysica trokken al een 
bedenkelijke wenkbrauw op. 
Nu, ik heb respect voor mensen in alle vormen en afmetingen, 
maar kies dan toch iets dat geschikt voor je is. Maar nee, zij 
wuifde vrolijk naar alle voorbijrazende stations en scheurde 
richting een nieuwe dimensie, waar alles mogelijk was. 
Nog erger, ze kwam naar mij toe.
Ze keek vol interesse naar mijn uitgestalde waren terwijl ik vol 
angst naar de hare keek. Ze boog zich over mijn dvd’s, en de 
wetten van de zwaartekracht kreunden. Ik kon in mijn ver-
beelding professor Stephen Hawking zien die met zweet op het 
voorhoofd de nodige calculaties op zijn PC deed en weende. Hij 
zou het hoofd hevig hebben geschud, als dit mogelijk was.
En dan gebeurde het. Haar gevulde boezem schreeuwde 
‘vaarwel wrede wereld’ en stortte zich de afgrond in. Beide 
onderdelen belandden met een stevige ’blop’ op mijn tafel. En 
toen gebeurde het meest wonderlijke. Zonder verpinken schepte 
ze de muitende bemanningsleden op en deponeerde ze terug op 
het moederschip. “Dit overkomt me wel vaker”, zuchtte ze en 
zette haar weg verder. 
Mijn vriend en ik raapten onze onderkaak op van de tafel (er 
was nu weer plaats vrij), en merkten dat we allebei het zicht in 
één oog verloren hadden. 
Filmbeurzen zijn kennelijk niet voor watjes...

‘Zwaartekracht’

‘Gomaar’ - Kunst en Geest 
© Stijn van de Wiel
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Van bloot naar gekostumeerd en 
omgekeerd lijkt ons een goed adagio. 
In het begin is er niets, alleen de naakte 
acteur/actrice. 

HET KOSTUUM ALS TEKEN
Een kostuum kan een illustrerende 
functie hebben, als het aansluit bij het 
gangbare gebruik. Kledij verwijst naar 
het geslacht van het personage, man of 
vrouw, en meestal ook naar een leeftijd. 
Met het kostuum plaatsen wij de scène 
ook in een bepaalde tijd. Dat kan een 
periode in de geschiedenis betreffen, 
bijvoorbeeld een ridderharnas in de 
middeleeuwen, of naar een moment in 
de dag, bijvoorbeeld het nachthemd 
voor het slapen gaan. Het kan eveneens 
verwijzen naar een sociale status, rijk/
arm, een beroep, of een illustratie zijn 
van het karakter van een personage. 
Een kostuum wordt een dramaturgisch 

teken als we afwijken van het klassieke 
patroon. We steken bijvoorbeeld een man 
in vrouwenkleren, of wikkelen hem in een 
luier. De ontslagen bediende trekt met 
een Griekse helm onder de arm naar zijn 
kantoor… 
Elk kledingstuk of accessoire – hoed, bril, 
handtas, schoenen, wandelstok… - is een 
uitdaging voor het publiek tot interpreta-
tie, en is dus belangrijk.

Als we een personage ‘aankleden’, is 
het niet voldoende ons af te vragen “of 
we nog ergens iets bruikbaars hebben 
liggen” of te vertrekken van “breng maar 
iets mee van thuis.” De acteur staat 
bloot en alles wat aan zijn lijf komt, 
vormt een toneelteken. Hij zal zich als 
personage daardoor ook telkens anders 
gaan gedragen. Sien Eggers vertelde ons 
ooit dat ze niet aan de opbouw van haar 
personage kon beginnen, zolang ze niet 
wist wat ze aan moest. Welk hoedje, welk 
paar schoenen… Een historisch kostuum, 
gehuurd bij een of ander uitleenbureau, 
laat de meeste acteurs anders gaan, 

Scenografie is schrijven in de ruimte, is vorm geven, de zintuigen van de toeschouwer bespelen zodat 
diens verbeelding wordt geprikkeld en hij het verhaal, de voorstelling, beter kan volgen, 

kan interpreteren. We bekijken de belangrijkste middelen die we hiervoor ter beschikking hebben. 
De kostumering is het eerste in het rijtje.

© Viktor & Rolf
© Gareth Pugh

KOSTUUMS
& SCENOGRAFIE



zitten en zelfs spreken. Maar het blijft 
een ‘illustrerend’ teken. Het mist de 
dramaturgische interpretatie. Het nodigt 
uit tot realistisch, naturalistisch acteren. 
Willen we commentariërend spelen, 
vertrekken we best zeer snel van een 
basis (desnoods het naakte lichaam) en 
bouwen de kledij op naar de behoeften 
van wat we – naast de tekst en de context 
– toch nog extra en misschien vooral 
willen duidelijk maken. Een costumier 
of kledijontwerper/ontwerpster is geen 
overbodige luxe. Ideeën hoeven niet 
altijd duur te zijn. Twee halve, oude 
bezems omgekeerd als schouderstukken 
op een versleten jas vertellen veel over 
onze houding tegenover het personage 
van de militaire dictator. Een afgedragen 
trui met twee gaten wordt een prima 
masker voor de arme vagebond.

ALLES KAN?
Kunnen we ons dan alles permitteren? 
Ja, eigenlijk wel. Maar wellicht streven 
we toch een zekere uniformiteit van stijl 
na, maken we er dus best geen kakafonie 
van. Het moet immers voor het publiek 
duidelijk blijven. Kleur, materiaal, 

hoeveelheid, grootte en vorm dragen bij 
tot de gewenste eenheid. Het spreekt 
natuurlijk voor zich, dat de acteur in 
kwestie best overtuigd is van het nut van 
zijn ‘kostuum’, en zich er in kan bewegen 
zoals hij dat zelf wenst. Niet iedereen 
loopt graag op stelten of rolschaatsen. 
Niet iedereen draagt graag een volle 
avond een halve autoband als hoofd-
deksel. Of loopt graag met zijn achterste 
bloot om te choqueren… Al is naakt een 
sterk (kostuum)teken als het correct is 
aangewend. Net als de beperking van de 
bewegingsvrijheid. 

Omdat de scheiding tussen theater 
en realiteit alsmaar kritischer wordt 
onderzocht en zo ook verkleint, heeft de 
hedendaagse kostumering aan invloed 
gewonnen. Alledaagse kledij, zeker 
als basis, verstevigt de band tussen de 
acteur en zijn personage.

INSPIRATIE
Waar we de inspiratie halen voor die 
kostumering? Vooreerst bij de tekst en 
onze interpretatie. De idee primeert op 
de gemakkelijke interpretatie. Ideale 
voorbeelden vinden we bij de mensen die 
zulke ideeën via kostuums proberen uit 
te drukken. We denken hier aan de mo-
dewereld. Sommige ontwerpers creëren 
kostuums die we nooit op straat zullen 
ontmoeten. Maar op toneel!...

© Alexander McQueen

© Rei Kawakubo

© Alexander McQueen



Een memorabel ‘droomhuwelijk’ 
bij de Toneelgezellen in Mortsel

Toneelgroep ’t Podium uit Ronse
speelde ‘Midzomerzotheid’ 
en bedankt graag de regisseur, 
de spelers, de techniekers 
en alle mensen achter de schermen.
Een dikke bravo!

© Ine Janssens
De jongerentoneelgroep TnT uit Schoten ging 

om teambuildingsweekend ter voorbereiding 

van de volgende productie.

Sam (19 j) en Michiel (18 j) maakten van het gezelschapsspel ‘Weerwolven’ 

een theaterstuk. Een jaar hebben ze geschreven, herschreven en gezweet 

om hun droom op papier te krijgen. Jeugdtoneelgroep Eja uit Essen 

voerde het stuk op. Talent om te koesteren en fier op te zijn!

© Arno Sarlet

De Constleerende uit Schellebelle speelde 
‘Het Stille Meer‘ naar de bekende film 

‘On Golden Pond‘.
Onze rekwisietenploeg tot het uiterste ging 

om de details te laten kloppen, 
zoals te zien op een beeld uit de film 

en een beeld uit de voorstelling. 
Proficiat aan de hele ploeg!

‘Almost, Maine’, een pareltje, 
gebracht door Toneelgezelschap 
Klakkeboem voor een geïnteresseerd publiek.

© Johan Depaepe

De jeugdafdeling van Nut en Vermaak Mariakerke ‘Kadees’ bracht ‘Midzomernachtdroomfeest’, 
een prachtige productie! Eind november pakte de groep uit met een uniek concept in het CJK kasteel Claeys
Bouuaert in Mariakerke. Ze brachten 3 producties onder de naam ‘3XTheater’. 
Camiel De Baets bracht een zelfgeschreven oorlogsmonoloog ‘Adam + Ares’. 
Eddy Declerck regisseerde ‘Comfortzone’, geschreven door hemzelf en 5 jongeren. 
Sofie Verhegge bracht de monoloog ‘Op het leven Marie’.

Toneelkring BOONTJE uit Bredene kreeg het bezoek van de Vlaamse auteur Lode Pools 
op hun voorstelling van zijn toneelspel ’LUDWIG van BEETHOVEN’. 
Een productie die hen lang zal bijblijven door de knappe regie, het prachtige decor 
en de puike acteerprestaties.

© Glenn Matthys

Het Garageteater Duffel vierde zijn 40-jarig bestaan en 25 jaar op Domein de Pollepel. De vier stichters werden 
dik in de bloemetjes gezet.
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Bert Leysenkring  uit Balen speelde ‘Ladies Night’. 

1 jaar lang. 28 opvoeringen! Voor 4000 toeschouwers. 

Acteurs van Bloeiende Rozen
Concordia uit Wintam
(Bornem) spelen het stuk 
‘1,2,3, dood’ samen met
mensen met het syndroom 
van Down uit het
zorgcentrum Flegado. 
Een grensverleggend en
geslaagd inclusieproject.

Toneelkring Antigoon uit Antwerpen 
speelde ‘Yerma vraagt een toefeling’ in een regie 
van Wim Vandenbussche.

© Herman De Meulenaere

Figurentheater Vlinders & C° viel deze week 
in de prijzen op het Harmony World Puppet Carnival 
in Bangkok Thailand. 450 artiesten, 82 gezelschappen 
uit 53 landen woonden dit festival bij. 
Er waren 14 officiële prijzen te winnen. 
Vlinders & C° was genomineerd in de categorie 
voor beste kindervoorstelling en won de prijs 
voor beste scenografie met de voorstelling ‘Valentino’.

Het Kinderuur uit Sint-Genesius-Rode speelde ‘Zwarte Piet 

en het slimme paardje’ voor hun piepjong publiek. 

Zelfs de Sint zag dat het goed was en bedankte iedereen 

met een zakje lekkers.

© LaVie

© LaVie

Ontspannen op tijd en stond 
is heel goed voor de toneelsfeer 
en bij het OPENDOEK 
regioteam Antwerpen Zuidrand 
weten ze dat.

De Schoolbond Lier heeft nieuwe gevel, 
gerealiseerd door Joachim Lambrechts 
in kader van het Artafact-project door 
Jeugdwerking De Moeve - Lier.

Fragment Londerzeel is druk bezig met 

de repetities van ‘Uit hetzelfde nest’. 

Ze vroegen aan de spelers hoe, 

waar en wanneer ze hun tekst uit het hoofd leren.
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Heb ji j  ook een theaterfoto 
die om een bepaalde reden 
het tonen waard is? 

En wil  je het gepubliceerd 
zien?

Stuur ze dan in naar 
redactie@opendoek-vzw.be!



GROOT NAZICHT
Jef Mellemans

 ZIJ HIJ
 Zou jij je niet eens laten nazien? Wat nazien? Ik ben niet ziek en niet zot, waarom zou ik mij dan  
  moeten laten nazien?

 Jaja, ’t is al goed. Laat maar… Obergurgl. Wat denk je van Obergurgl? Hooggelegen bergdorp in  
  Oostenrijks Tirol. Dik sneeuwtapijt van november tot april. Kleinschalige  
  infrastructuur. Verwarmde skiliften. Uiterst geschikt voor beginners en  
  families met…

  Je luistert niet.

 Ja wel… Uiterst geschikt voor beginners en families… met kinderen… Ja.

 Aan mij ligt het niet. Nee, ’t ligt aan mij! Ik ben impotent, heb altijd hoofdpijn, ben altijd moe, heb  
  nooit goesting…

 Dat heeft er niets mee te maken. Nee?

 Nee. Weet je nog wat je zei toen we trouwden? “Ik moet maar naar je wijzen   
 en je bent zwanger.” Je wijst al meer dan twee jaar en er gebeurt niets. Blijven oefenen, zou ik zeggen.

 We willen het alle twee, maar er gebeurt niets. De natuur speelt met ons… met ons voeten.

 Aan mij ligt het niet. “Bij u is alles in orde,” zei de gynaecoloog.  Jij was bij de gynaecoloog?

 Ja. Ik ga toch regelmatig op controle. En hij suggereerde dat ook jij je best  
 eens zou laten nazien. Nazien? Ik ben toch geen auto. “Zet u maar eens op de brug, meneer, we  
  zullen die motor eens nazien, meneer. Geef nog eens wat gas, meneer. Ja,  
  we zullen die oliefilter toch moeten vervangen, meneer, en die bougie geeft  
  geen vonkskes, meneer.”

 Maar zo gaat dat toch niet. Nee, maar het scheelt niet veel. “Ga maar in dat hokje, meneer. Op de deur  
  staat ‘zaadkamertje, meneer’. En doe dat kwakske maar in dat potteke,  
  meneer. D’r liggen een paar blote boekjes die u misschien wat kunnen  
  helpen, meneer.” 

  Achter de deur kan je ze horen staan gniffelen. En dan kom je triomfantelijk  
  naar buiten, potje in de hand, tettekettè, de intrede van de gladiatoren!  
  Bravo! Geweldig! Proficiat, meneer! Tweehonderd euro, meneer.

 Jij weet dat alles zo goed? Van horen zeggen, zeker. Hier. Lees maar…

 Resultaten van… Laboratorium… Universitair Ziekenhuis… Maar jij bent…  

 Verdomme, verdomme! Jij gemene valsspeler! Zomaar op eigen houtje! Jij! Jij! Stop! Stop, alsjeblief! Behandel mij met zachtheid! Denk om mijn frêle  
  spermatozoïden… Lees het vonnis maar aandachtig!

 Ik snap daar de ballen van. Oh, sorry. Ik ook niet. Maar het komt er op neer dat ik volledig in orde ben. Alleen…

 Alleen wat? Alleen hebben mijn zaadcellen te korte beentjes. Ze kunnen niet ver genoeg  
  lopen en dus geraken ze niet tot bij dat eicelletje. ’t Ligt dus niet aan mij!

 Ah, nee? Nee. Jouw eicelletje ligt veel te ver!

 Jij! Jij! Oh sorry… Mag het met een kusje? Ok, voor deze keer is ’t goed.

 Dus wij kunnen…? Wij kunnen. Mits een omweggetje.

 Welk omweggetje? Langs Obergurgl, Oostenrijk!

 Jij! Jij! Oh ja, voorzichtig… 
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Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbib van OPENDOEK. Toch je 
gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus. Al de besproken teksten 
kan je ontlenen via www.theaterbib.be. Frans Vanderschueren, Alexis Desiron  & Wim Van Leemput

Een kafkaiaanse verhaal over intriges en eenzaamheid op de 
werkvloer
Drie mannen werken ver van huis voor een mysterieuze firma. Merkin is voorlopig de baas, Hanrahan is het op-
klimmende middenkader en Dobbit de nieuwkomer. Ieder tracht een positie te verwerven en te consolideren. Ze 
zijn op elkaar aangewezen om verbonden te smeden van twee tegenover de andere. Telkens vormen ze nieuwe 
combinaties om uiteindelijk niets te bereiken en blijft alles zoals het is.

Het stuk is een gekronkel van woordspelingen en absurde humor. Humor die onderhuids is en nooit volledig 
uitgesproken wordt. De botsingen die ontstaan uit de eenzaamheid ‘verdeel en heers’-mentaliteit geven de 
ondragelijke lichtheid van het bestaan weer. De logica is bewust verkeerd en gemanipuleerd maar wordt in een 
zwierige taal gegoten.
Een prima stuk maar voor een specifiek publiek dat kan genieten van dit soort humor. (FVDS)

Een culinaire komedie in verschillende tijdperken
Gedurende een diner  – vraag is hoe realistisch dat moet geënsceneerd worden? -  waarop de toeschouwers de gasten 
zijn, wordt gezocht naar een nieuwe man voor de hertogin van het kasteel waar het diner gegeven wordt. Deze queeste 
verloopt niet zonder hindernissen, omdat de gravin haar kamer niet wil verlaten. De maître Foie en de kok Gras onderhou-
den de gasten ook over de kookkunst in de 18de eeuw. Er wordt op hetzelfde ogenblik gespeeld in de 18de en 21ste eeuw.

Dit originele concept vraagt wel wat fantasie en organisatievermogen. Het is heerlijk om het publiek op een etentje uit 
te nodigen en ook dit diner op te vrolijken met een komische act. Vlot geschreven teksten en amusante verwijzingen. De 
essentie van het stuk riskeert verloren te gaan als je zou proberen het zonder eten op te voeren. Een ‘specialleke’! (FVDS)

Een nachtelijke dwaaltocht door het mysterieuze liefdesleven 
van een notaris en zijn vrouw
Het getrouwde koppel Seiffert en Lilly hebben sinds enkele weken de jonge Pool Zygmynt opgevangen. In ruil 
voor onderdak en wat zwart zakgeld doet hij de huishoudelijke taken en klusjes. Tussen Seiffert en Zygmynt klikt 
het opvallend goed. Zijn huwelijk met Lily daarentegen lijkt op een zakelijke overeenkomst. Seiffert dwaalt ‘God 
weet waar’ rond en wordt geregeld aangepakt (door onbekenden?). Lilly trippelt af en toe naar Daan, de beste 
vriend van Seiffert. Daan en Seiffert hebben een mistig verleden. Deze complexe, ietwat geheimzinnige situatie 
balanceert in een broos evenwicht en wordt tijdens een etentje met Daan en Marguérite helemaal onderuit 
gehaald. Seiffert en Lilly halen - als koppel - de ochtend niet.

De intellectuele personages voeren complexe dialogen, wat de eerste lezing niet makkelijk maakt. De spanning 
zit hem vooral in het mysterie van de situatie. Af en toe mag er gelachen worden, wat het heerlijk om te spelen 
maakt. Zoek je een stuk om je tanden in te zetten, dan heb je hier een smakelijke kandidaat. Alles blijft veilig, 
maar het is wel werken geblazen! (WVL)

Een politieke tragikomische satire over de Joods-Palestijnse 
kwestie
De Belgische minister van buitenlandse zaken ontvangt een vertegenwoordigster van Israël en een Palestijn voor 
een geheime vredesonderhandeling. Door een persoonsverwarring verschijnt er ook een Hamas-terrorist die van 
plan is zichzelf en de conferentie op te blazen.

Met scherp sarcasme en ironie wordt de toestand in de regio en de houding van het westen gehekeld, waarbij de 
auteur de Israëlische politiek genadeloos afkraakt en de slappe opportunistische houding van het westen aan de 
kaak stelt. 
Toch slaagt hij erin, door hilarische dialogen en situaties, van het wrange thema een onderhoudende en 
spannende tragikomedie te maken, waar niet alleen politiek geïnteresseerden van kunnen genieten.
Een uniek, hedendaags en actueel stuk. (AD)

Onder de gordel  
Richard Dresser; vertaling: Frederik Houben

	 3H

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

Foie gras 
Bert Vannieuwenhuyse en Geert Vermeulen

	 2H

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

Een zwarte Pool
Karst Woudstra

	 2D,	3H	

	 TONEELSPEL

	 AVONDVULLEND

Schaakmat 
Levi Steenveld

	 1D,	3H

	 	TRAGIKOMEDIE

	 AVONDVULLEND
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Leven voor het huis en zijn bewoners
Er worden afwisselend twee verhalen verteld: in het ene verhaal trachten drie bewoners van een gedeelde 
woning overeen te komen welke werken ze gaan uitvoeren. Er wordt een extern adviseur bij gehaald. Uit de 
expertise blijkt dat de woning op instorten staat. Hierdoor is hun conflict plots totaal niet meer relevant.

In het andere verhaal houden een aantal hoge ambtenaren een denkoefening hoe ‘het systeem’ beter en efficiën-
ter (en dus goedkoper) kan. Resultaat: meer regeltjes, commissies en adviesraden, controles,…

De wethouder leidt het stuk in en heeft letterlijk en figuurlijk het laatste woord.
Het probleem van de bewoners wordt als metafoor gebruikt voor het probleem van het stedelijk apparaat. 
Enige ‘vervlaamsing’ van de tekst is wenselijk. (WVL)

Een dolkomische klucht over een man die de vrouw van een 
andere man moet spelen
De minnares van Frank is van plan om diens vrouw in te lichten over hun affaire. Een toevallige voorbijganger van 
‘spullenhulp’ moet zijn vrouw vervangen zodat zijn minnares geen schade kan aanrichten. Deze man, Maurice, 
verkleedt zich als vrouw en tracht de schokken op te vangen. Maar alles loopt verkeerd doordat de man van de 
minnares komt opdagen en ook een koppel dat het appartement wil kopen. Door persoonsverwisselingen tussen 
allen is Frank ook verplicht om zich in vrouw te verkleden en eindigt het stuk in de grootse chaos.

Een vrij originele klucht die het moet hebben van de verkleding van mannen in vrouw en het gekende systeem van 
persoonsverwisselingen. Goed voor een avond dolle pret. (FVDS)

Onvrede met de vrede…
Gruber, een nietsvermoedende burger, wordt midden in de nacht uit zijn huis gehaald door verzetsstrijders in 
een oorlog die er niet is. Hij komt terecht in een reeks bizarre toestanden waarbij hij  soldaten en rivaliserende 
verzetshelden tegen het lijf loopt. Hij wordt gevangengenomen, gijzelt soldaten, is getuige van liefdesaffaires, 
verraad en misleiding, en schiet per ongeluk twee mannen dood.

In de sfeer van een bizarre, absurde droom en met korte, gebalde dialogen hekelt de auteur de ‘heldenmoed’ van 
verzetsstrijders die eigenlijk hun eigen profileringsdrang en sensatiezucht uitleven met een oorlog als dankbaar 
excuus.
Een hoogst originele en toch ook luchtige benadering van het thema oorlog. Helaas ook actueel… (AD)

Twijfels, roddels en afrekeningen in een religieuze gemeenschap
Een priester-leraar trekt zich het lot aan van een eenzame jongen, de enige kleurling op school. De directrice, zelf 
een non, verdenkt hem van ongeoorloofd gedrag. Aan de hand van gesprekken tussen beide personages met 
een religieuze lerares en preken van de priester ontwikkelt zich een rancuneuze vete waarbij de priester aan het 
kortste eind trekt.

Of hoe kille harteloosheid door sommigen als bewaker van de christelijke deugd wordt uitgelegd.

Een boeiende intrige waarin vooral ouderen hun jeugd op nonnenscholen zullen herkennen. Hier en daar kan een 
schaar in de tekst een inhoudelijke versterking betekenen. (AD)

Twijfel
John Patrick Shanley; vertaling: Anny Sempels
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Waterdragers
Marcel Osterop
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Mijn vrouw heet 
Maurice 

Raffy Shart; vertaling: Guy Keeren
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Oorlog en 
onvrede

Frank Vanhaverbeke
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