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Misschien riskeer ik me iets te veel op het Bijbelse pad, maar 
al een tijd spookt door mijn hoofd de zin: “Het woord is vlees 
geworden!” Mag ik het een goeie omschrijving van het thea-

ter noemen? De persoon op de scène is het vleesgeworden woord.  
“Het/hij heeft onder ons gewoond.” 
Je leest in dit magazine een boeiend interview met Thomas Crombez. Hij 
pleit voor een beeldend theater en de verbanning van het woord van de 
scène … Dat doet mij iets als liefhebber. We hebben ons net vastgebeten 
in die prachtige tekst van ‘Bloedbruiloft’ van García Lorca. We brengen die 
met veel overtuiging – en ook wel respect – op een grote scène. We hopen 
dat het publiek mee smult … Ik heb niet dezelfde professionele vorming als 
de geïnterviewde, en ook niet dezelfde interesses, maar ik heb wel meer 
dan honderd regies achter mijn naam, met wisselend succes en met een vrij 
grote evolutie naar meer beeld en geluid. Maar alles in mij verzet zich om ‘het 
woord’ aan film en televisie over te laten.
Als dit mijn laatste editoriaal moet zijn, wil ik op mijn beurt nog eens een lans 
breken voor dat woord. En dus eigenlijk voor theater zoals wij, liefhebbers, 
dat altijd plegen.
De mens, de acteur/actrice, is meer dan een lijf dat zich toont in sprakeloos-
heid. Hij leeft. Nu en hier. Hij is begiftigd met stem, emotie, verstand. Elke 
avond kan een publiek die aanwezigheid ervaren. Elke avond mag een publiek 
genieten. Soms ook van de stilte, van het zwijgen. Maar die ontstaat pas als 
er daarvoor en daarna ook geluid bestaat. De betekenis van woorden schuilt 
in het woordenboek (de etymologie), maar ook in hun klank, in de manier 
waarop wij ze uitspreken, uitstotteren, uitbraken … Letters moeten onze lip-
pen passeren, moeten dragen wat we kwijt willen of misschien juist niet. 
Ook in een tijd van beelden weet een mens dat hij de curve van geboorte, 
leven en dood moet gaan. Hij heeft een verhaal. Pas als hij zich daarvan goed 
bewust is, kan hij er mee spelen, dan kan hij het zelfs achterstevoor vertel-
len en beleven. Niets leeft op een scène meer dan een acteur/actrice die ons 
meeneemt in zijn/haar, en dus ook ons verhaal. Ook als hij/zij zwijgt. Hiervoor 
gebruiken we alle middelen die we ter beschikking hebben. En die zijn niet 
alleen legio, maar ook anders dan enkele jaren terug. Onze opdracht bestaat 
erin dat we middelen bestuderen, uittesten en gebruiken waar nodig. Niet 
om ons publiek te overbluffen, maar om ons opzet duidelijker te maken. 
Hebben we niets te zeggen? Dan zwijgen we! Als we alleen maar willen dat 
‘ze’ naar ons kijken, dan nodigen we ze misschien beter uit op een terrasje 
op de markt … 
Lieve liefhebber, je hoeft niets op te blazen, speel, maak plezier en wees 
gelukkig. Adios …

JEF MELLEMANS
hoofdredacteur
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MOEDER IN ‘BLOEDBRUILOFT’:

“Als ze maar in leven blijven, allemaal!  
Want dat is de kwestie.  
In leven blijven …”
FREDERICO GARCÍA LORCA (05.06.1898 – 18.08.1936, VERMOORD) 
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THEATER STEELT DE TIJD.
Interview met docent Thomas Crombez

JEF MELLEMANS

Thomas Crombez studeerde filosofie aan de Vrije  
Universiteit Brussel en Theaterwetenschappen aan  
de Universiteit Antwerpen (UA). Hij promoveerde in 
mei 2006 tot doctor in de Taal- en Letterkunde aan 
de UA. Hij doceert Kunstfilosofie en Geschiedenis van 
het grafisch ontwerp aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten (AP Hogeschool Antwerpen) 
en aan Sint Lucas School of Arts Antwerpen. Aan 
de Universiteit Antwerpen is hij gastdocent voor 
theatergeschiedenis.

“Theater steelt de tijd. Eens de lichten doven, begint er iets nieuws. 
Een andere tijdervaring. Dat kan eenvoudig zijn, zoals de gespeelde 
tijd versus de speeltijd. Je komt dan in een verhaal terecht, waarin 
bijvoorbeeld flashbacks kunnen voorkomen. Maar het kan ook 
abstracter. Bij een dansvoorstelling kan het zijn dat ik niet heel de 
tijd bewust aanwezig ben. Ik kom in een soort mijmerende toe-
stand en op het einde ben ik weer wakker, ik zit in een andere tijd. 
Hier moet theater concurreren met andere sterke media, zoals film 
en televisie, die de verbeelding van de toeschouwer gemakkelijk 
in beslag nemen. Ook via onze smartphone komen we snel in een 
andere wereld terecht. We verplaatsen ons naar de wereld van het 

nieuws, van sociale media, al die verschillende bubbels. Dat zijn 
sterke concurrenten voor onze aandacht. Tot bij het begin van een 
voorstelling zijn we met onze smartphone bezig …”

Met deze felle inleiding steekt Thomas Crombez van wal. De sto-
rende drukte van het bovenzaaltje in de ViaVia zal hem tijdens 
het interview niet uit zijn lood slaan. Gedreven formuleert hij zijn 
overtuiging.

Hoe manipuleer je die tijd?
“Het is wezenlijk hoe theater onze tijd in beslag neemt, onze tijder-
varing vervormt. Ik zie veel theatermakers die daarmee spelen, hoe 
ze die tijd beginnen uit te rekken of te comprimeren. Vooral in het 
postdramatisch, experimenteel of avantgardistisch theater, of hoe 
je het ook wil noemen, het hedendaags beeldend theater, waar-
mee ik het meest vertrouwd ben. In het theater van Robert Wilson, 
Romeo Castellucci, Stef Lernous … die bewust de dialogen voor een 
groot deel buiten gooien, het traditionele ritme van een voorstel-
ling bewerken en een soort beeldend theater maken gebaseerd op 
een andere tijdervaring.”

Is het toevallig dat die mensen uit de beeldende kunsten komen?
“Nee, helemaal niet. Zij moeten ook niet concurreren met film uit de 
jaren zestig en zeventig, of met de televisie. Sommigen proberen 
nog wel om die decors na te bouwen, maar ik vind het werk op het 
niveau van de abstrahering veel interessanter, zoals Castellucci 
een volledig wit decor zet met daarin een kubus en een baby. Die 
baby beseft natuurlijk niet dat hij in een theaterstuk zit, hij kijkt 
naar ons en wij weten dat het geen acteur is. Die tijdsduur is hele-
maal anders dan wanneer we naar een acteur zitten te kijken die 
met onze aandacht speelt. Of hij zet daar een chimpansee, zoals 
ik in Rome zag, dat werkt heel vervreemdend. Soms zit die daar 
tien minuten, soms drie. Een dier is minder te controleren dan een 
acteur. Dat bedoel ik met het stelen van de tijd.”

Accepteert het publiek dit zomaar?
“Natuurlijk geeft een deel van het publiek commentaar of het loopt 
weg. Voor mij is het belangrijk dat het publiek meegaat in die tijder-
varing. Zoals bij Wilson die de belichting zo traag laat veranderen 
dat je niet merkt dat er iets verandert.
In klassiek theater is er een ritme dat gestuurd wordt door het op- 
en afkomen van een acteur, door het ritme van de dialoog, eigenlijk 
door het ritme van de taal. Maar nu, zonder dat woord, bepaalt het 
beeld en de belichting het ritme van een voorstelling.” 

“Elk kunstwerk zijn stoel?” (Paul Valéry) 
“Ja. De droom van de futuristen is nu werkelijkheid geworden. Voor tien 
jaar interviewde ik Castellucci. Ook hij vindt het spijtig dat mensen zijn 
voorstelling verlaten, maar hij wil daarom geen andere dingen maken. 

Hij brengt toch ook veel mensen op de been, zoals in Boston en  
Barcelona. Maar in tegenstelling tot Jan Fabre zoekt hij niet de  
controverse, hij gaat eerder in de richting van de esthetiek. Je moet 
eigenlijk al heel ‘stom’ zijn om je door hem te laten choqueren, al 
gebeurt het wel eens door enkele halfbakken katholieken die ergens 
uit een donkere krocht in Frankrijk naar Antwerpen komen, omdat 
ze vinden dat hij spot met Christus, terwijl ze het echt niet snappen. 
Fabre speelt met je voeten en sleept je telkens over een grens, zoals 
anderen van zijn generatiegenoten, zeker in de performance-kunst.  
De manipulatie van het publiek is daar een duidelijke strategie.”

Welke rol speelt tijd in de verhouding tussen fictie en realiteit?
“Dat vind ik een goeie vraag. Maar ik weet niet of ‘fictie’ nog zo’n 
relevant begrip is in deze theaterwereld, aangezien er zoveel 
andere media zijn die zo goed verhalen vertellen. Ik weet niet of 
theater via verhalen moet concurreren met Netflix, of de heel 
goeie tv-fictie van vandaag. Ik weet niet of theater fictie nog nodig 
heeft om een publiek in die andere wereld te trekken. Wilson  
vertrekt natuurlijk wel van een aantal punten uit de realiteit. In 
zijn ‘Einstein on the beach’ zal Einstein daarin wel een rol spelen. 
Castellucci toont Hebreeuwse letters, voert Franse politieagen-
ten op. Zelfs bij ‘droomcinema’ van David Lynch moet je een vorm 
van verhaal samen puzzelen.” 

Waarvoor staat performance?
“Performance hanteert een aantal theatrale elementen, zoals 
belichting en zo, maar het blijft toch een apart genre. Het heeft 
iets van interactief theater. Je trekt een denkbeeldige lijn tussen 
scène en toeschouwer, en die doorbreek je dan. Je krijgt zo een 
soort straattheater, experimenteel theater, ‘Ontroerend goed’,  
zintuiglijk theater, massagetheater, het activeren van de toe-
schouwer en hem betrekken bij de actie ... Er is geen sterkere 
manier om toeschouwers te betrekken dan ze op een podium te 

zetten. Als ze daar willen staan, natuurlijk. ‘De parade' van Thomas 
Verstraeten op Linkeroever Antwerpen toont dat het een zeer 
krachtig middel kan zijn. Maar het kan ook vreselijk ambetant wor-
den. In de tijd van Molière en Shakespeare was de toeschouwer 
veel luidruchtiger, die kwam tussen, deed van alles … Intussen is 
die toeschouwer veel gedisciplineerder geworden, mede door de 
invloed van de film. Hij is op die manier danig verwend, en wordt 
onwennig als je hem op zijn toeschouwer zijn aanspreekt. Interac-
tie is ook vaak voorgeprogrammeerd.“

Vraagt dit van (amateur)acteurs een andere manier van werken?
“Ik denk dat het onderscheid tussen amateurs en professionelen 
iets uit het verleden is. Dat onderscheid werkt goed voor wie een 
veilige zone wil afbakenen. Als amateur moet je aan geen norm 
beantwoorden, je hoeft niet noodzakelijk een bepaalde kwaliteit 
na te streven. Een dorpstoneel is eerder een vriendengroep, een 
sociaal gebeuren, en heeft niet de eis om kwaliteit neer te zetten. 
Dat is ook volkomen legitiem en ik heb daar geen commentaar op 
te geven. Vele theatervernieuwers komen uit het amateurtoneel. 
Stanislawski, Meyerhold, Peter Brook, Artaud, Grotowski e.a. ken-
den het theater van binnen uit en zegden: “Ik heb het hier gezien. 
Het werkt niet meer.” En dus probeerden zij iets anders. Nu krijg 
je mensen van buiten het theater die zeggen: “Beste theatermen-
sen, ik ga die prachtige machine van jullie, met die hele belichting 
en coulissen, eens anders gebruiken. Ik zet het publiek op het 
podium en laat een alpinist in de toneeltoren van de Singel klim-
men, zoals Castellucci deed, of ik laat iemand van onderuit door 
de scène inbreken op het toneel.” Dat is een andere manier om 
met de scène om te gaan. Vooral amateurs kunnen zich dit permit-
teren, zij zijn immers nog niet bedorven door een toneelschool. Zij 
kunnen het toneel openbreken. Er zijn nog nooit zoveel mogelijk-
heden geweest.”

Romeo Castelluci - On the Concept of the Face, regardiing the Son of God @Klaus Lefebvre

© Geert Goiris
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Verandert dat ook de opleiding van het acteren?
“Als iemand met een gedegen klassieke, literaire opleiding, een 
door de wol geverfde toneelacteur/actrice, op een gerenommeerd 
festival, een collega in een andere voorstelling naast zich ziet 
staan, vergezeld met dansers, performers, muzikanten, singer 
songwriters en noem maar op, die even gedreven en opgeleid zijn/
haar ding doet, wordt hij/zij daardoor mogelijks wel aangestoken. 
De opleidingen zijn door deze evolutie zeker niet failliet. Je krijgt 
wel twee soorten opleidingen voor acteurs, zoals het conservato-
rium in Antwerpen en de opleiding voor theatermakers zoals het 
Rits. Dat is een gezonde concurrentie.”

Heeft theater een soort ‘gekken’ nodig om te evolueren? 
“Ik ben met dat soort figuren bezig geweest, ‘zakkenrollers’, zoals 
Antonin Artaud (1896-1948), die veel zag en toen al bezig was met 
transgressie, het verbreken van het onderscheid acteur/toeschou-
wer, spelen op locatie, allerhande experimenten die pas later wer-
kelijkheid zouden worden. Vandaag hebben we geen ‘gekken’ maar 
‘outsiders’ nodig. Blijvend. Maar we hebben ook vakmensen nodig. 
Je kan een marginale positie innemen, maar je hebt ook altijd het 
recht om als vakman op dat podium te gaan staan. 
Ik zou vandaag niet graag een programmator zijn. Het is zo moei-
lijk te labelen wat je op een podium ziet. Is het nu dans, een perfor-
mance, een lezing, een lichtshow, theater, danstheater …? 
Ook van de criticus wordt verwacht dat hij steeds minder objec-
tief wordt. Hij mag zeer subjectief zeggen waarover de voorstel-
ling volgens hem gaat.” 

Is dit het einde van teksttheater?
“Dat geloof ik niet. Al is het is lang geleden dat ik een voorstelling 
gezien heb van een canonieke tekst, zoals bijvoorbeeld van Schil-
ler of Shakespeare, waarvan ik onderste boven was. Natuurlijk kan 

je op zo’n tekst postdramatische kenmerken toepassen en dan 
krijg je een soort van configuraties zoals ‘Hamlet’ of ‘Julius Cae-
sar’ van Castellucci. Ook Jan Decorte deed wat met Shakespeare. 
Maar ik zie daar heel vaak een soort gekunsteld, artificieel ingrij-
pen. Tekst blijkt echter steeds verder van ons af staan. Zelfs bij 
Guy Cassiers heb ik het gevoel dat het beeld er een beetje is op 
gekleefd, dat het een plaatje bij een praatje wordt, iets illustra-
tiefs. Bij de combinatie van tekst en beeld wordt de verleiding om 
je tekst te illustreren heel groot ... Je moet al van goeden huize zijn 
om het beeld zelfstandig genoeg te laten zijn. Dat is geen oordeel 
over hem want hij heeft ook mooie dingen gedaan. Maar de ene 
roman is beeldender dan de andere, en hij heeft al die artistieke 
hulpmiddelen en specialisten in dienst, dan is de verleiding wel 
erg groot ... Nee, teksttheater is niet dood, maar ik zie liever tek-
sten van vandaag en niet die oude gipsen literatuur. Ik herlees elk 
jaar Shakespeare om mijn verbeelding te prikkelen, en je kan er 
misschien een luisterspel of lezing mee maken, maar ik zou het 
niet willen spelen. Nee, ik zie liever iemand als Sara De Roo die 
met Fikry El Azzouzi een monoloog maakt, daar moeite mee heeft, 
en mij die moeite toont. Dat is geloofwaardig teksttheater van 
vandaag. Of een gezelschap als ‘Wunderbaum’ (een Vlaams-Ne-
derlands acteurscollectief) of ‘De Warme Winkel’ in Theater Aan 
Zee, die een soort collage maken van wat ze denken. Die hebben 
vandaag iets te vertellen in hun eigen woorden, die hebben geen 
woorden van iemand anders nodig.”

Waar blijft de inhoud?
“Abstracte begrippen als vorm en inhoud bestaan niet echt meer, 
er zijn zelfs geen genres meer. Als de vorm ons niet aanstaat, is 
het niet meer voor ons. Slechts drie procent van de bevolking 
kijkt nog naar theater. Voor veel mensen is theater niet meer 
relevant.” 

Theater moet dus eigenlijk niks meer te vertellen hebben?
“Dat is misschien een goeie vraag, maar is het ook een nuttige 
vraag? Semiotiek is uit de jaren zeventig. Moet theater communi-
catie zijn? Theater is inderdaad een soort taal, maar je kan er niet 
alles mee verklaren wat er op de scène gebeurt. Soms is het zelfs 
anti-communicatief of verstoort het de communicatie, maar is het 
wel interessant. Je hebt met theater zelfs een breder bereik dan 
met beeldende kunsten.” 

Heb je hierin als amateurspeler een opdracht? 
“Helemaal niet. Je moet je in de eerste plaats amuseren. Thea-
ter is een zeer directe, volkse kunst. Je mag niet bang zijn om de 
clown uit te hangen. Het is ook een kunst die gebaseerd is op ont-
moeting, op verleiding en op een soort liefde voor het publiek en 
jezelf, balancerend op ijdelheid. Het is een kunst die heel intiem 

is, waarin iemand zichzelf kan laten gaan zonder zich te willen 
spiegelen aan wat theater zou moeten zijn, of aan televisie of aan 
professioneel theater. Je moet voluit gaan voor het moment van 
ontmoeting met het publiek, van samen iets te brengen voor dat 
publiek, en het in te pakken. Maar ze moeten ook uitgaan van het 
feit dat theater irrelevant is, dat het een voorbijgestreefde kunst 
is, dat het een vrijplaats is voor experiment. We hebben nu een-
maal die ‘boîte’, die conventies … Alle schoolkinderen gaan wel 
eens naar theater. Het bestaat dus nog als erfgoed. Maar hoe 
kunnen we dat opblazen? Heel die machinerie is door Hollywood 
en Netflix volledig voorbijgestreefd. Ik zou niet gaan kijken naar 
‘Boeing Boeing’, zij zitten in een oldtimer. Maar die functioneert 
nog wel. ’t Is niet omdat ze geen gps hebben, dat ze er niet mee 
kunnen rondrijden. Maar het blijft een oldtimer.
Nee, laat ze maar schmieren! Spelplezier zal altijd blijven bestaan.”

Stef Lernous  - Tourniquet © Stef Lernous

Romeo Castelluci - Inferno
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Shakespeare blijft voor velen een 
vaste waarde in het theater en toch 
laten veel hedendaagse gezelschap-
pen zijn werk links liggen. Het is 
zonder twijfel een worsteling om 
Shakespeares stukken te actuali-
seren. We hebben het gevoel dat 
de thematieken de tand des tijds 
wel doorstaan, maar de setting, de 
personages en de context zijn niet 
altijd even gemakkelijk om te zetten 
naar vandaag. Voornamelijk omdat 
de taal, de gedragingen en som-
mige ideeën ver van ons af staan. 
Onlangs ontstond daarover zelfs 
een hevige discussie, meer specifiek 
over de vrouwenrollen in de voor-
stelling ‘Risjaar Drei’. 

Recensente Ciska Hoet meent dat de 
vrouwenrollen en het vrouwbeeld uit 
Shakespeares tijd klakkeloos werden 
overgenomen. In een interview voor het 
Theaterfestival beschrijft ze het als volgt: 
“De vraag is immers hoe je vandaag als 
theatermaker omgaat met repertoire. 
Ik hou van producties die de canon op 
een slimme manier weten te actualise-
ren. Je bent als maker niet verplicht om 
onderdanige vrouwen op een podium 
neer te zetten omdat er zo’n rollen in het 
oorspronkelijke stuk zitten. Ik vind het 
interessant om zoiets te tackelen of te 
becommentariëren.” 

Hoets recensie en het bijkomende inter-
view leidden al snel tot een discussie over 
repertoire in het algemeen. Deze discus-
sie belicht enkele cruciale vragen. Als 
je een stuk van Shakespeare (of eender 
welke oude klassieker) vandaag brengt, 
gebruik je dan de originele tekst en de 
taal of net niet? En als je de tekst her-
schrijft, is het dan niet logisch om de rol-
len te herdenken? Het maatschappijbeeld 
is doorheen de eeuwen enorm veranderd 
en het is vreemd om daar in theater niet 
bij stil te staan. Dat wil uiteraard niet zeg-
gen dat een ‘Hamlet’ of een ‘Macbeth’ niet 
meer relevant kunnen zijn. De rode draad 
of het hoofdthema kan universeel zijn, of 
het nu gaat om liefde, wraak, racisme of 
machtswellust. Te betreuren is echter 
hoe gezelschappen vaak de omgeving 
actualiseren (de plaats of de setting) en 
soms ook de taal, maar blijven hangen in 
hoe de rollen vroeger werden gespeeld en 
uitgedacht en moeilijk loskomen van de 

originele tekst en de opbouw van het stuk. 
Als je de context en de taal verandert, is 
het logisch om bepaalde scènes en rol-
len te herdenken en bijvoorbeeld ook de 
verhoudingen tussen de personages te 
bevragen. Het draait om wat het stuk als 
geheel wil vertellen en niet om het over-
nemen van de structuur en te blijven 
hangen in details. Bij de Russische bour-
geoisie uit Gorki’s ‘Zomergasten’ zal een 
hedendaags publiek zich niet veel kunnen 
voorstellen, maar ze hebben waarschijn-
lijk wel een mening over de huidige ‘klasse’ 
van superrijken. 

Wil je dit alles niet doen? Op zich geen 
probleem, maar dan ben je bezig met een 
re-enactment, een soort van erfgoed op 
de scène. Ook dit heeft een meerwaarde. 
Vele theatermakers zijn zelfs bezig met 
hun eigen erfgoed op de scène, zoals de 
recente hernemingen van Fabre en Rosas, 
alsook de herneming van ‘Achter ’t Eten’ 
van Erik De Volder (als een soort hom-
mage aan zijn werk). Bij De Volder is het 
natuurlijk meer dan dat. Deze herneming 
zorgt niet alleen voor een voortzetting 
van zijn werk, maar houdt ook zijn thea-
tertaal levend. Via deze voorstellingen 
kan je een jonge generatie veel bijbrengen 
over vroegere stukken en manieren van 
werken. Het is boeiend om te zien en te 
leren begrijpen hoe voorstellingen vroe-
ger, in een recent of ver verleden, werden 
opgebouwd en gespeeld. Er zal zeker een 
publiek voor zijn, maar we kunnen niet 
spreken van actualisering en in sommige 
gevallen kan het ook ontzettend saaie 
stukken opleveren. Niet alle stukken over-
leven de tijd even gemakkelijk. 

Shakespeare lijkt nog even te kunnen 
meegaan, maar een herwerking van een 
stuk van Joost van den Vondel zorgt al 
snel voor een stroevere interpretatie, die 
moeilijker wordt verteerd door een heden-
daags publiek. Ook al waagde Theater 
Zuidpool zich er enkele jaren geleden aan. 
Wat een stuk precies tot een klassieker 
maakt, is een andere discussie, maar het 
is wel duidelijk dat een stuk actualiseren 
het best vertrekt vanuit de thematiek. 
Zomaar concluderen dat oudere stukken 
niet meer speelbaar zijn, is kort door de 
bocht en onwaar, maar als de thematiek 
van een klassieker nog weinig te vertellen 
heeft over vandaag, kan je ze beter opzij 
leggen en op zoek gaan naar een recenter 

stuk met een grotere relevantie. Want als 
je het publiek niet mee krijgt, heeft het 
weinig zin. 

Ook de duur van een stuk kan voor een 
hedendaagse toeschouwer een afknapper 
zijn. Een stuk als ‘Hamlet’ volledig spelen, 
kan al gemakkelijk enkele uren in beslag 
nemen. Vandaag is het publiek niet meer 
gewoon om zo lang in een theaterzaal te 
vertoeven. Stukken duren vandaag ander-
half uur of zelfs maar een uur. Theater is 
ook veel minder tekstueel geworden. Er 
zijn veel meer visuele en technische ele-
menten die zorgen voor afwisseling en 
extra prikkels. De vraag is of je publiek 
nog het geduld heeft om een authentieke 
Shakespeare te bekijken. Tegelijkertijd is 
het interessant om te zien hoe in deze tijd 
van ‘breaking news’, ‘clicks’ en ‘likes’ er 
terug een drang naar traagheid opduikt. 
Of het nu gaat om ‘slow cooking’ of ‘slow 
art’, ergens knaagt de snelheid van de 
wereld aan ons. Ook theatermakers 
spelen daar graag op in. Kijk maar naar 
Fabres ‘Mount Olympus’, die 24 uur lang 
blijft doorrazen. Het is een mooie tegen-
hanger voor de geest van de tijd. 

Maar we moeten ons ook geen illusies 
maken over het geduld van de vroegere 
toeschouwer. Een mens is niet gemaakt 
om zich uren lang even hard te concen-
treren. Shakespeares publiek hield het 
misschien lang vol, maar het was een stuk 
minder rustig en stil. Tijdens de voorstel-
ling gingen de toeschouwers zelfs om 
eten en drinken. Ze waren luidruchtig en 
veel meer aanwezig. Nu houden we onze 
adem bijna in. Een kuchje of wat geschui-
fel kan al zorgen voor ergernis bij je mede-
toeschouwer. En toch blijft theater een 
sociale bezigheid. Hoewel sommigen 
genieten van een solitair theateravondje 
uit, is de drink achteraf voor velen onmis-
baar. De ervaring van een voorstelling 
wordt er bovendien rijker door. De uitwis-
seling van de goede, grappige of spits-
vondige scènes is verrijkend. Samen de 
vinger leggen op enkele ergernissen over 
een bepaald stuk is verhelderend. Niets is 
beter om een voorstelling te doorgronden 
en volop te ervaren, dan er eens goed over 
te discussiëren of na te praten. 

TIJDLOOS OF GEDATEERD?
ELINE VAN DE VOORDE
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Vandaag hoeven stukken natuurlijk niet meer per sé afgehandeld te 
worden op dezelfde plaats en binnen de 24 uur, maar de regisseur 
moet nog altijd bepaalde keuzes maken wat handeling, plaats en 
tijd betreft. Eens zien in welke tijd de geziene stukken zich afspelen.

Cultuurkapel De Schaduw brengt ‘Dogville’, dat het verhaal ver-
telt van Grace die in een klein bergdorp terecht komt waar het lijkt 
alsof de tijd stil is blijven staan. (Zie elders in dit nummer.)

Geert Six vertaalt de tijdloze klassieker ‘Vijand van het volk ’ van 
Henrik Ibsen naar het heden. Het verhaal van de toegewijde bur-
gemeester die ‘zijn’ stad wil opwaarderen door er een hypermo-
dern wellnessresort neer te poten, wordt door Geert Six bewerkt 
tot een moderne parabel van een man die zijn eigen ondergang 
tegemoet gaat. We bevinden ons in een ziekenhuis. Wordt dit de 
laatste verblijfplaats van de burgemeester? Alle acteurs blijven 
aanwezig op de scène en zitten achteraan. Door een strak uitge-
kiende belichting verandert de setting. Enkel het bed en de zieke 
Hendrik blijven constant ‘aanwezig’ als een gezwel dat moet vernie-
tigd worden, ongeacht of het nu kwaadaardig is of niet. Het knappe 
concept en het goeie spel van de acteurs 
maken van deze voorstelling een  
heerlijk kijkstuk.

Als er één tijdloos ras bestaat, dan zijn het 
wel de vampiers. Eenmaal vampier leven ze 
voor eeuwig. De kinderafdeling van Arte del 
Sueño, Arte del Niño, brengt een zelfgeschre-
ven musical over de wereld van de vampiers. 
In ‘De magische vampierentand ’ lijdt Eluna 
aan een zeldzame afwijking, maar een magi-
sche vampiertand zorgt ervoor dat ze een 
vrij normaal vampierleven kan leiden. Mar-
tijn is een mensenkind dat op school gepest 
wordt door de gemene Louis en zijn vrienden. 
Op een nacht ontmoeten Martijn en Eluna 
elkaar. Het is echter ook diezelfde nacht dat 
de magische vampiertand in handen valt van 
Louis. Martijn en Eluna moeten alles op alles 
zetten om de tand terug te bemachtigen … Het 
enthousiasme van de jonge acteurs is echter 
zo aandoenlijk dat je als toeschouwer mee op 
sleeptouw wordt genomen. Genietbaar voor 
jong en oud.

Martin McDonagh staat bekend om zijn 
zwarte komedies. De kleine kantjes van de 

mens worden uitvergroot en dat leidt vaak tot grappige, maar 
even goed tot sterk dramatische elementen. Je zou zijn stukken 
kunnen omschrijven als moderne tragikomedies van de zwarte 
soort. Zo ook ‘Manke Billy ’ (‘The Cripple of Inishmaan’). Het her-
nieuwde Kohané gaat de uitdaging aan om dit stuk op de plan-
ken te brengen. Net als in Dogville lijkt het alsof de tijd geen vat 
heeft op het eilandje Inishmaan. Iedereen kent iedereen en er is 
de nodige argwaan tussen de bewoners onderling. De acteurs 
geven het beste van zichzelf en het ingenieuze decor mag gezien 
worden. De muziek is mooi en passend. Dikke duim voor dit dap-
pere gezelschap!

Na al dat tijdreizen een glas drinken in de gezellige bar van Arte 
del Niño, in de prachtig ingerichte bar van Cultuurkapel de Scha-
duw of met gelijkgestemden in de bar van Toneelgroep Kohané, 
maken het allemaal nog veel meer de moeite waard. Gezellig keu-
velen tot in de vroege uurtjes en het stuk helemaal herbekijken en 
analyseren tot in de puntjes, is een deel van de ervaring. En elke 
toneelervaring is er één die je waarschijnlijk, om wat voor reden 
ook, nooit meer zal vergeten.

KURT VELGHE

TIJD… 
LIEFHEBBERS  ZIEN LIEFHEBBERS 

Geert Six - Vijand van het volk

‘Eenheid van handeling, eenheid van plaats en eenheid van 
tijd.’ Wellicht zullen deze begrippen velen vertrouwd in de 
oren klinken. Of heb je er op z’n minst al eens horen over 
praten. Ze stammen uit de tijd van de Griekse tragedies en 
Aristoteles zou ze ooit in de mond hebben genomen (alhoewel  
hier ondertussen toch wel wat twijfels over bestaan). 

Communicating doors © Alastair Muir

Het stuk ‘Dubbele Deuren’ is nog nauwelijks gespeeld 
in het Nederlands, maar de auteur zelf kan zich stilaan 
onder de klassiekers rekenen. 

WIM VAN LEEMPUT

DUBBELE DEUREN

KLASSIEKER GEFILEERD

Ayckbourn schrijft al toneel sinds 1959. De meeste van zijn stuk-
ken hebben de tand des tijds moeiteloos doorstaan en zijn bij een 
zeer breed publiek gekend, denken we bijvoorbeeld aan ‘Slippers’ 
en ‘Prettige Feestdagen’. Ayckbourn schrijft meestal zeer gees-
tige komedies met inhoud wat bij zo goed als iedereen in de smaak 
valt. Ayckbourn is geen grote vernieuwer maar durft wel dingen 
uitproberen binnen de geldende conventies. Zo ook met ‘Dub-
bele Deuren’ dat zich in drie verschillende tijdsperiodes afspeelt. 
Verschillende personages verplaatsen zich tussen deze periodes 
langs een dubbele deur tussen twee hotelsuites. Ze slaan dus als 
het ware aan het tijdreizen.

KORTE INHOUD
Phoebe, een sekswerkster gespecialiseerd in dingen die pijn 
doen, wordt ingehuurd door de gehaaide zakenman Reece. Hij 
nadert het einde van zijn leven en heeft spijt over het verloop 
ervan. Reece bekent aan Phoebe dat Julian, zijn trouwe zaken-
partner, zowel zijn eerste als zijn tweede vrouw vermoord heeft. 
Wanneer Julian door heeft dat Phoebe alles weet, wil hij ook haar 
vermoorden. 
Phoebe vlucht via de dubbele deur die de hotelsuite verbindt met de 
naastliggende suite maar komt ongevraagd in het verleden terecht. 
Meer bepaald twintig jaar eerder, op de avond dat Ruella, de tweede 
vrouw van Reece door Julian van het balkon gegooid zal worden. 
Phoebe weet Ruella te overtuigen van het 
onheil dat haar boven het hoofd hangt, 
alleen in het tijdreizen is ze nog niet hele-
maal mee. Ze probeert de dubbele deuren 
zelf uit en belandt op haar beurt twintig 
jaar eerder in de tijd, pardoes in de huwe-
lijksnacht van Reece en zijn eerste vrouw 
Jessica. Ruella weet Jessica te waarschu-
wen en vlucht via de deuren terug naar 
haar eigen tijd. Ze weet niet of Jessica veel 
geloof hecht aan haar waarschuwing.
Terug in haar eigen tijd treft Ruella Phoebe 
aan met een dode Julian uit Phoebes tijd. 
Deze was Phoebe achterna gegaan door 
de dubbele deuren, maar heeft de scher-
mutseling met Phoebe niet overleefd. Ter-
wijl Phoebe samen met de beveiliging van 
het hotel het lijk van Julian weg brengt, 
staat de Julian van Ruella’s eigen tijd plots 
in de suite om haar effectief van het bal-
kon te werpen. 

Net op tijd weet Jessica, de eerste vrouw van Reece in te grijpen 
en Julian verdwijnt zelf over het balkon. Jessica geloofde uitein-
delijk de waarschuwing van Ruella, scheidde van Reece nog voor 
ze vermoord zou worden en wachtte dan twintig jaar om Ruella 
te kunnen helpen. 
Phoebe gaat via de dubbele deuren terug naar haar eigen tijd, die er 
nu helemaal anders uit ziet. Ze treft er een kerngezonde Reece aan 
die zonder Julian op het rechte pad is geble ven. Ruella en Reece zijn 
tot de dood van Ruella vorig jaar samen gebleven en adopteerden 
de jonge Phoebe zodat deze nu een mooiere toekomst heeft.

EERDER FABELACHTIG?
De korte inhoud klinkt misschien wat complex, maar het stuk zelf 
is kraakhelder. Wegens het tijdreizen zou je het ook van ongeloof-
waardigheid kunnen verdenken, maar Ayckbourn speelt het slim 
en ontwijkt die discussie door er geen thema van te maken. De 
overstap tussen de verschillende periodes is gewoon deel van de 
situatie en het aspect zelf wordt niet in vraag gesteld, het is er 
gewoon (en zorgt voor enkele technische uitdagingen).
Het stuk zoekt eerder de spanning op en behandelt eigenlijk de 
maakbaarheid van de mens. Sommige mensen zijn door en door 
slecht, maar anderen maken foute keuzes en gaan met de ver-
keerde mensen om. De personages in ‘Dubbele Deuren’ krijgen de 
uitzonderlijke kans om dit recht te zetten. Het optimisme van het 
stuk blijkt duidelijk uit de eindscène waar de sfeer totaal omge-
slagen is tegenover het begin van het verhaal. En tussendoor 
krijgen we als publiek af en toe de tijd om eens goed te lachen. 
Vijf voor twaalf dus om deze komische thriller volgend seizoen te 
programmeren.
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"DE GROOTSTE VOORUITGANG 
IS DAT WE ZIJN LOSGEKOMEN 
VAN HET DICTAAT."
Interview met Jo De Meyere

De Meyere: “Hier in het Gentse heb ik in alle denkbare amateur-
kringen gespeeld. Ik was maatschappelijk assistent, maar in mijn 
vrije uren ging alles naar theater. Hier achter het stadhuis was er 
Arca. Die kelder van Arca was al een lichte switch van het ama-
teurtoneel naar semiprofessioneel. De acteurs werden er een 
beetje betaald. Maar je moest nog wel een beroep hebben om te 
overleven. Om de sfeer van die jaren te schetsen: mijn thesis als 
maatschappelijk assistent, specialisatie volksopvoeding, ging 
over de samenstelling en de keuzes bij het amateurtheater. In het 
kader daarvan ging ik op gesprek bij hulpbisschop De Kesel met 
de vraag waarom katholieke gezelschappen niet gemengd moch-
ten spelen. Zijn antwoord: je moet de kat niet bij de melk zetten. 
De kansen zijn reëel dat er gevaar is voor echtbreuken en ver-
stoorde relaties. We moeten geen aanleiding geven. Dat was 1961.”

BESCHEIDEN BEGINNEN
De Meyere is niet gelukkig als maatschappelijk assistent en gaat 
naar het conservatorium in Gent om voordrachtkunst en toneel-
speelkunst te studeren. Dan stapt hij als beroepsacteur in het vak. 
Een vak dat er dan drastisch anders uitziet dan vandaag.
De Meyere: “Ik kon aan de slag bij het NTG. Daar werd je ingedeeld 
in derde, tweede en eerste plans-acteur. Dat was heel strikt. Ik 
ben begonnen als assistent-acteur en trapje voor trapje eerste-
plans geworden. Zo heb ik hier elf jaar gesleten.”

DE FACTOR GELUK
Na het NTG volgt een periode van freelancen. De grote doorbraak 
komt er met een hoofdrol in de KRO- televisieserie ‘Dagboek van 
een herdershond’.
Daarna treedt De Meyere in dienst bij het dramatisch gezelschap 
van de BRT (nu VRT) om te spelen in radiohoorspelen en tv-se-
ries als ‘Hard Labeur’, ‘Het Pleintje’, ‘De Bossen van Vlaanderen’, 
‘Heterdaad’, ‘Stille Waters’, ‘Flikken’, ‘Salamander’.

zitten en nog nooit de planken hebben gezien. Ze studeren voor 
theateracteur, maar tijdens of vlak na hun opleiding worden ze al 
gevraagd voor een tv-rol. Ze worden vedette en dat wordt een heel 
grote ballon. Die wordt doorprikt wanneer ze ooit op het theater 
moeten spelen. Als ze het nog kunnen. 
Bij iemand die ik tien jaar alleen in het dialect zie spelen, denk ik 
wel: ben jij eigenlijk in staat om op de bühne te staan en een stuk 
in het AN te spelen?
Nu wil ik zeker niet zeggen dat vroeger alles beter was. Maar er is 
wel een groot verschil met toen wij afstudeerden. Dat gebeurde 
in de schouwburg, met klassieke stukken. Het eindexamen was 
op het toneel. Wij speelden Vondel, met al die moeilijke samen-
gestelde zinnen en tussenzinnen. En met een perfecte dictie. Dat 
kunnen ze niet meer, hoor. Enkele uitzonderingen daar gelaten." 

Is dat een vorm van luiheid? Niet meer de moeite doen om je die 
taal eigen te maken?
De Meyere: “Het is toch een zekere gemakzucht. Dialect is de 
norm geworden, omdat men vindt dat je daarmee een grotere 
natuurlijkheid haalt.
Ik vind dat een beetje een pijnlijke evolutie. En voor mij is dialect 

niet erg. Wanneer een stuk daarom vraagt, met je dat zeker doen. 
Ik doe het binnenkort zelf! Maar ik zou dan toch willen weten of ze 
het ook in het AN kunnen."

Ik weet dat u altijd veel voorbereiding steekt in een rol. Dat 
vraagt discipline. Die is er misschien ook minder.
De Meyere: “Wat mij al enkele jaren treft: sommige mensen komen 
niet meer op tijd voor repetities. En ze excuseren zich ook niet. Ze 
vinden dat volstrekt normaal: een kwartier, een halfuur te laat. De 
nonchalance, dat vrijgevochtene is er nu wel.
Wat je ook ziet: er wordt steeds minder gerepeteerd tegenover 
vroeger. Het wordt allemaal duurder en de tijd wordt korter, bij 
theater en bij tv. Als je nu op een set komt, dan wordt een scène 
snel eens gelezen, als dat al lukt, dan wordt ze ineen gezet, nog 
eens repeteren voor de camera en dan opnemen. De voorberei-
dingstijd wordt korter. 
Toen ik bij het NTG was, waren hier enkele grote namen uit die 
tijd bezig: Werner Kopers, Jef Demedts, Cyriel Van Gent. Ik stond 
altijd vanuit de coulissen te kijken en te leren, te stelen met mijn 
ogen. Zelfs wanneer ik niet van dienst was, stond ik daar soms. 
Om te kijken hoe ze iets verwerkten, hoe ze overgangen maakten, 

52 jaar is hij nu beroepsacteur. Tel daar nog de jaren 
bij als niet-beroeps en je mag zeggen dat Jo De Meyere 
ruim 60 jaar op de planken staat. De juiste man om te 
vertellen hoe het theatervak is veranderd. En passant 
geeft hij zelfs nog een inkijk op wat voor hem nog komt. 
Het wordt boeiend!

De Meyere: “Ik was toch in dienst, dus ik was een goedkope 
acteur. Maar je moet het natuurlijk elke keer wel waarmaken. Ik 
heb in het dramatisch gezelschap gespeeld tot aan mijn pensi-
oengerechtigde leeftijd. Ook daarna heb ik voortgewerkt. Ik wou 
graag radio en tv doen, op voorwaarde dat ik nog minstens een 
keer per seizoen kon meespelen in een theatervoorstelling. Dat 
kon. 52 jaar speelde ik elk jaar theater. Goed voor zo’n 100 -150 pro-
ducties. Ik ben geen dag werkloos geweest. Dat kunnen er in deze 
tijd niet veel zeggen, als je weet dat maar 20 – 30 procent beroeps-
mensen er echt van kunnen leven.”

EVOLUTIE
52 jaar, wat is er in die tijd allemaal niet veranderd? Het eerste 
waar we aan denken, is taal. Standaardnederlands is al lang niet 
meer de geldende norm.
De Meyere: “Op het toneel nog wel. Daar speelt men over het alge-
meen nog in het AN, tenzij het stuk dialect vereist. Op tv heb ik al 
mijn rollen in het AN gespeeld.
Zelfs boer Speeltie in ‘Hard Labeur’. Een boer die beschaafd 
Nederlands spreekt! Dat moest van de BRT. Nu speelt dat geen rol 
meer. Als je de series van nu bekijkt: iedereen gaat zijn gang met 
de taal.

Gebeurt dit omdat veel acteurs die vaardigheid niet meer heb-
ben? Omdat ze niet meer natuurlijk kunnen spelen in het AN?
De Meyere: “Dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij vroeger rijpten 
door in de schouwburg stap voor stap onze stiel te leren. En alles 
werd in het ABN gespeeld. Zo groeiden wij in ons vak. Die eerste 
jaren moest ik souffleren, regie-assistentie doen, was ik soms van 
dienst om accessoires klaar te zetten. Wij moesten alles doorlo-
pen en maakten een grote groei mee vooraleer wij eerste plan 
gingen spelen.
Vandaag zijn er veel jonge mensen die al 10-15 jaar in het vak Jo De Meyere - © Dominic Depreeuw
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DOGVILLE
GOED VS. KWAAD IN EEN TIJDLOOS DORP 

In 2003 won Lars Von Trier de Gouden Palm met ‘Dogville’, een 
fascinerend drama over een jonge vrouw die terechtkomt in 
‘Dogville’, een klein stadje in Amerika. Dat was op z’n minst ver-
rassend te noemen omdat Von Trier zich hier niet houdt aan de 
geldende filmconventies. Hij tekende straten en huizen op de 
grond in een grote hangar en plaatste daar een beperkt aantal 
attributen in. Daarin moesten de acteurs aan de slag. Dat vroeg 
een inspanning van de kijker, maar wie hierin meeging, zag een 
fantastische film met een sterk verhaal, gedragen door een ijzer-
sterke cast. ‘Cultuurkapel De Schaduw’ vroeg aan Eric Meirhae-
ghe om deze film te vertalen naar de planken.

Wanneer Grace achtervolgd wordt door een bende gangsters, 
verschuilt ze zich in Dogville. Daar wordt ze opgevangen door Tom 
Edison Junior. Hij stelt haar voor aan de rest van het dorp en ze 
wordt meteen opgenomen in de groep. Om haar kost en inwoon te 
verdienen, moet ze echter klusjes opknappen voor alle bewoners. 
Dit gaat goed tot de lokale politieman een poster komt ophan-
gen waarop staat dat Grace gezocht wordt. De dorpelingen wor-
den vijandiger, maar Grace blijft braaf doen wat haar opgedragen 
wordt. Alleen ontaardt het zaakje stilletjes aan en wordt Grace 
meer en meer uitgebuit, met alle gevolgen van dien …
De film heeft veel weg van een verfilmd toneelstuk. De acteurs 
bewegen zich over een geïmproviseerde scène. Door het ont-
breken van fysieke huizen wordt er heel veel verwacht van de 
acteurs. Gelukkig kon Von Trier beroep doen op een fantastische 
cast, waaronder Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall, 
James Caan en Ben Gazzara. Het blijft natuurlijk een film waarin 
long en medium shots afgewisseld worden met close-ups. Hier-
door kan een bepaalde emotie uitvergroot worden en worden 
massa-scènes in de verf gezet.

Voor deze productie verhuist ‘Cultuurkapel De Schaduw’ naar 
een hangar ergens achter een winkel in Roeselare. De tribune 
biedt een mooi overzicht over de hangar. Alleen als de acteurs 
vooraan op de scène spelen, zijn ze achteraan niet zo goed 
zichtbaar. Dat is een klein minpunt in een voor de rest meer dan 
genietbare voorstelling. Ondanks wat de makers beweren, blijft 
deze voorstelling toch behoorlijk trouw aan de film. Aan het pla-
fond zijn allemaal dozen opgehangen. Deze gaan af en toe op en 
neer en verbeelden werktuigen, rotsblokken, enz. In het midden 
van de hangar is een straat gemaakt met schors (denk ik). En 
daarrond staan allerlei stoelen die de verschillende woningen en 
winkels verbeelden. 
Regisseur Eric Meirhaeghe toont zich alweer een meester in het 
creëren van beelden. Dit blijkt nochtans geen sinecure omdat 
de dozen het licht blokkeren. Langs de andere kant sturen ze 
het licht natuurlijk ook een bepaalde richting uit. Af en toe levert 
dat hallucinante beelden op, zoals de laatste scène wanneer de 

gangsters voor de tweede keer hun opwachting maken en de 
hele scène uiteindelijk in een rood licht baadt. De hoofdacteurs 
kwijten zich allemaal goed van hun taak en brengen hun persona-
ges geloofwaardig tot leven. Door de vele acteurs en het gebruik 
van headsets is het soms moeilijk te volgen wie nu precies aan het 
woord is. Op zich niet zo erg natuurlijk, alleen jammer omdat je als 
toeschouwer van iedereen graag weet wie wat zegt.
Het idee om een verteller mee te laten ‘spelen’ werkt en de rol 
wordt ook voortreffelijk ingevuld. Wat een aangenaam stemtim-
bre heeft die man! De live muziek côté jardin maakt het geheel af. 
Ik had het gevoel naar een wat slordige voorstelling te kijken, maar 
je zag duidelijk de potentie van dit huzarenstukje. Bovendien blijft 
het ijzersterke verhaal hoe dan ook overeind. Proficiat aan Eric 
Meirhaeghe en de ploeg van ‘Cultuurkapel De Schaduw’.
Het naar de scène brengen van deze film vraagt een creatieve 
regisseur en een sterke cast die zich staande kan houden tussen 
de vele figuranten op het podium. Wie over heel veel acteurs en 
figuranten beschikt, zal hier echter heel veel plezier aan beleven.

spanning opbouwden. Dat is complementair aan je studie, dat 
komt in je brein en voedt je verbeelding om uiteindelijk zelf een 
personage te creëren. Ik was een heel strenge in de voorberei-
ding. Dat is wel geëvolueerd tegenover de jonge generatie van 
vandaag."
 
Daar staat wellicht tegenover dat dat lossere, dat vrijgevoch-
tene, meer ruimte laat voor creativiteit. Het laat toe om nog  
dingen te laten gebeuren in het maakproces, terwijl vroeger  
alles al bij voorbaat vast lag.
De Meyere: “Ja, daar ben ik blij om. Dat is een gunstige evolutie.
vijftig jaar geleden werd er in de schouwburg eerst 2 – 3 dagen 
gelezen en dan werd er in mekaar gezet. Dat betekende: zin per 
zin werd aangeduid wanneer je ging zitten, wanneer je naar voor 
liep, wanneer je moest draaien … zin per zin werd jou dat opgedra-
gen door de regisseur. Die maakte een heel grote voorbereiding, 
een mise en scène, en daar veranderde bijna niets meer aan. Bij 
een bepaalde zin ging je zitten op je stoel. En daar zat je tijdens de 
repetities en tijdens de voorstellingen altijd hetzelfde. Door het 
samen spelen werden de samenhang en de emoties wel sterker. 
Maar die mise en scène bleef altijd gelijk.
Nadat ik weg was bij het NTG kwam ik bij vrijere producties. Dan 
ging het er ineens anders aan toe en had je gesprekken als: “Kom 
maar op.” “Van links, of … ?” “Speelt geen rol, we zien wel. Kom 
maar. En ga rustig zitten wanneer je het voelt. Of wanneer je denkt 
dat het je past.” 
Ik heb moeite gehad om die overgang te maken. Ik was mijn hou-
vast kwijt waarbij iemand het in mijn plaats zei. Nu moest ik zelf 
beslissen. Je zin voor creativiteit wordt dus versterkt. Je moet 
bewuster nadenken over wat wel en niet kan in bepaalde situa-
ties. Zo ontstonden soms heel natuurlijke, warme producties. Dat 
is het pluspunt van de laatste decennia: dat je weg bent van die 
dwang, dat we los kwamen van het dictaat. "

Die vroegere aanpak is niet meer dan verkeersregie.
De Meyere: “Zo werd dat ook genoemd: we gaan eerst enkele 
dagen verkeer doen en dan gaan we repeteren. Het voordeel van 
dat oude systeem is wel tijdswinst.
Als je op die manier een stuk op drie dagen in elkaar zet, dan weet 
je voor de zes weken repeteren wat de scharniermomenten zijn 
waarop we gaan voortbouwen. 
Terwijl, als je iedereen zijn tijd moet gunnen om te zoeken in zijn 
creativiteit naar wat hij wil in zijn creatief proces, gebeurt het dat 
je bijna niet klaar bent voor je première. Dat is iets wat je vandaag 
geregeld hoort.”

Daarin zit volgens mij nog een ander verschil vervat: dat een 
acteur vroeger vooral een uitvoerder was, een vertolker. En dat 
nu meer wordt verwacht dat iedereen maker is. Dat de speler zelf 
iets toevoegt aan de tekst of aan de productie.

De Meyere: “Ja. Je hebt meer het gevoel dat je zelf mee creëert. 
Dat is positief. Vooral die vrijheid. Want vroeger had een regisseur 
iets in zijn hoofd en zo moest het zijn. Dat was ook zeker in het 
amateurtheater zo.” 

Hebt u uit uw tijd in het amateurtheater zaken meegenomen die 
ook in uw professionele carrière van nut waren?
De Meyere: “Ik moet nu zestig jaar terug gaan in de tijd. 
De grote man in die tijd in het amateurtheater in Gent was Staf 
Bruggen. Ik ben voor een groot stuk door hem gevormd. Het grote 
probleem was: die speelde bijna alle rollen voor. 
En dan was het aan jou om te zeggen: bedankt regisseur, maar nu 
is het aan mij, nu ga ik hier zelf op verder. Helaas bleven de mees-
ten hangen in de typering die ze van die regisseur kregen. Je zag 
soms aan spelers wat een regisseur had voorgedaan. Dat was 
toen een probleem bij veel amateurkringen. 
Later heb ik dat nog eens meegemaakt. Ik heb samen met Julien 
Schoenaerts ‘Eindspel’ gespeeld en ‘Wachten op Godot’ van Bec-
kett. Walter Tillemans was regisseur. Julien liet hij gerust en voor 
mij speelde hij alles voor. Hij wilde mij op een richel zetten die ik 
helemaal niet aanvoelde. Om het duidelijk te maken, speelde hij 
alles voor. En dat wrong. Wij hebben ruzie gehad, heel vervelend, 
ook voor Julien. Op een zeker moment heb ik mijn eigen weg geko-
zen. Het is de mooiste rol geworden die ik tot nu heb kunnen spe-
len. Ondanks alle moeilijkheden zag de regisseur uiteindelijk ook: 
nu moet ik hem loslaten.”

VAN PAEMEL
De Meyere: “Voor de toekomst heb ik nog twee plannen, Ik ben nu 
78. Ik zie angstvallig die 8 komen. 
Volgend jaar speel ik nog mee in de musical ‘40 -45’ Daar speel ik 
de leider van het verzet. Ik zat ook in de twee vorige musicals van 
Studio 100: ‘Daens’ en ‘14-18’.
Dat andere project is een verhaal apart. Op een gegeven moment 
contacteert Hans Van Cauwenberghe mij: Jo, ik heb een droom. Ik 
wil al heel mijn leven ‘Het gezin van Paemel’ regisseren. Maar, zegt 
hij, ik wil dat alleen maar doen als jij de hoofdrol speelt.
Ik zeg: Hans, mijn droom is nooit in vervulling gegaan. Ik heb altijd 
gedroomd om boer van Paemel te spelen. Het is echt waar!
En dus in 2019, wanneer ik 80 word, speel ik in ‘Het Gezin van Pae-
mel’, ter gelegenheid van de opening van een nieuwe schouwburg 
in Deinze.
Ik heb veertig jaar in Deinze gespeeld. Het is de streek van Cyriel 
Buysse, de schrijver van ‘Het gezin van Paemel’. Dat stuk is oor-
spronkelijk in het dialect.
Ik wou het op één voorwaarde doen: dat er uniformiteit is in het 
dialect. Na lang nadenken over een beroepscast, voelden Hans en 
ik dat dat niet ging lukken: twaalf rollen, allemaal in dat dialect van 
Nevele, Deinze.
Plots had ik een ingeving. Ik heb Hans gezegd: ik kom uit het ama-
teurisme. Ik ben daar heel gelukkig geweest. Ik zou ‘Het gezin van 
Paemel’ willen spelen met allemaal liefhebbers uit de streek.
En dus houden we binnenkort audities om een cast samen te stel-
len met mensen die dat dialect machtig zijn. 
Voor mij is de cirkel dan rond. Dan zien we nog wel wat er in mijn 
leven gebeurt. Maar ik zou hiermee kunnen afsluiten. Ik denk dat 
dat een mooie afsluiter is.” 

Cultuurkapel De Schaduw - Dogville - © Jean-Pierre Fack

"Je moet bewuster  
nadenken over wat  
wel en niet kan in  
bepaalde situaties. "
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OPVALLEND

De genezing van de krekel – Rederijkerskamer De Loofblomme
© Karel De Puysseleir

WALTER SAMOY

TAT IN HET THEATER

“Zekers heeft toneel een toekomst, een geweldige zelfs.  
Het is van alle tijden en alle contreien. Altijd zullen er  

geestigaards, bezetenen of geroepenen opstaan om de  
medemens met ontroering, lach en lering een spiegel voor  

te houden door het beoefenen van de edele kunst.” 
Die begeesterende woorden van J.M.J. vande Peer, professor 

futurologie, doen haast evenveel deugd als de smakelijke Duvel. 
Voor ons zit die eminente vakspecialist die op onze vraag zijn 

mening verkondigt over hoe toneel zich over dertig jaar zal  
manifesteren. Laten we hem dus maar zelf aan het woord. 

“Vanzelfsprekend zullen de tijdsomstandigheden hun invloed 
hebben op het gebeuren. Wie nu schittert op de planken, zal zich 

dan met een looprekje of rolstoel moeten behelpen, gesteld dat 
hij of zij het tijdelijke nog niet met het eeuwige heeft gewisseld. 

Gelukkig ziet men nu al vooruit en verkiest men overal hellende 
vlakken boven trappen. Ga het maar na, de trappenbouwers  

blijken al uitgestorven.
Tot een zwaardere problematiek behoort wat men in ons  

jargon het ‘TAT-verschijnsel’ noemt, voluit het Tekort Aan Tijd. 
Al menig hoofd brak zich op de vraag hoe groepen aan vers jong 
bloed geraken. Die nood is dringend, dwingend en zwelt elk jaar 
aan. Mensen leven langer maar hebben minder tijd. De jonge lui 
moeten studeren, een lief zoeken, dat soigneren, een ander lief 
zoeken, dat ook weer soigneren en fuiven. Ze willen een huisje, 

moeten daarvoor beiden hard werken, overuren kloppen en een 
leven lang bijscholen. Van dat soigneren komen kindjes en hup 

ze zien de jaren van langs om sneller voorbij vliegen.  
Wie wil en kan zich heden ten dage nog dertig tot veertig  

avonden vrij maken om eens onvergetelijk te schitteren? Dan 
hebben we het nog niet over de vele uren rolstudie. Voorwaar 

het ‘later’ telt wegende uitdagingen die kunnen tellen.
Het positieve aan problemen is echter dat er nagedacht wordt 
over oplossingen. Met vreugde kan ik meedelen dat er opzien-

barende vooruitgang vast te stellen valt in de TAT-kwestie.  
Die vooruitgang ligt in de combinatie van ‘de aap en de kip’, van 
‘app en chip’, zoals trouwens alles in de toekomst. De app bevat 
een aanzienlijk aantal tot in detail uitgewerkte stukken. De lijst 

wordt numeriek voortdurend bijgewerkt. Gratis kunnen die 
gedownload worden. De minuscule chip kan ingeplant  

worden waar men wil: oksel, rechterkuit, achterwerk of 
adamsappel. Als een groep toneelspelers een stuk kiest,  

downloaden ze de bewuste rol naar de chip van de speler of 
speelster. Die hoeft geen tekst meer te leren. Dus, overal  
TW (TijdWinst). Via allerlei impulsen op zenuwen, spieren  

en andere organen zit de vertolking meteen vlekkeloos juist. 
Spreek gerust van een gdp, een geprogrammeerde digitale  

perfectie. Een app, een chip, paar avondjes kennismaken bij een 
glas Duvel en hup … neem groetend het applaus in ontvangst. 

Voor mij oogt de toekomst rooskleurig.” 
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DOMINIC DEPREEUW

SCHATTEN OP DE TONEELZOLDER, 
weg ermee?

FIRMAMENT EN DEPOT
Vlaanderen verzamelt en deelt sinds 2012 officieel kennis over 
hoe om te gaan met podiumkunstenerfgoed. Sinds dat jaar is 
Het Firmament in Mechelen een ‘landelijk expertisecentrum 
voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten’. Nederland 
heeft al langer een dergelijke organisatie. Daar beheert het 
Depot van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UvA) 
een imposante collectie theatergeschiedenis. Van beide orga-
nisaties mocht OPENDOEK onlangs een interessante verzame-
ling theaterboeken ontvangen, die voortaan in de Theaterbib 
te raadplegen zijn: over figurentheater, cabaret, acteertechnie-
ken, improvisatie en nog veel meer.

Die enorme collectie kreeg een onderkomen bij de Universiteit 
nadat het Theater Instituut Nederland door bezuinigingen werd 
opgeheven. Het is een levende collectie die heel geregeld wordt 
gebruikt door studenten Theaterwetenschappen of van Kunst-
afdelingen Scenografie. Materiaal uit het depot wordt soms in 
lessen gebruikt. Ook worden er rondleidingen gegeven. Het zijn 
mooie voorbeelden van hoe theatererfgoed nog een levende 
functie vervult vandaag.

Hans Van Keulen: “Eigenlijk staan wij altijd op de schouders van 
een vorige generatie. Er zijn genoeg theatermakers die dat ook 
zo voelen en die graag teksten en bewerkingen van voorgan-
gers zien. Maar zo’n archiefcollectie heeft een bredere cultuur-
historische waarde.
Of je het nu wil of niet: je staat in die geschiedenis. Er wordt al 
400 jaar Hamlet uitgevoerd. Daar hebben wij voor het Neder-
landse grondgebied een belangrijk deel van. 
Radio en tv weten ons ook te vinden, bv. voor programma’s als 
‘Verborgen Verleden’. Of genealogisch onderzoek. Mensen wil-
len bijvoorbeeld weten: “Mijn moeder danste in de jaren ‘30 in 
die en die revue, heeft u daar iets van?”

Bij het Firmament ligt een kleinere, maar even boeiende collec-
tie te wachten op een nieuwe bestemming, onder andere een 
uitgebreid archief en poppencollectie. Ze vallen buiten de hui-
dige opdracht van Het Firmament. Tot een nieuw onderkomen 
is gevonden, liggen de poppen ‘op wacht’ boven de kantoren 
van Het Firmament in een middeleeuwse stadspoort.

Eeuwen wordt er al toneel gespeeld. Van Dionysus-
feesten en tragedies bij de oude Grieken, over wagen-
spelen en rederijkers in de middeleeuwen tot Roovers 
en Bergmannen vandaag. De grote lijnen van die 
rijke geschiedenis staan wel beschreven. Maar al 
die mooie decors, kostuums en poppen die ooit zijn 
gemaakt, die kunstige affiches en alle boeiende  
verhalen daarachter. Laten we die telkens opnieuw 
verloren gaan, met het verdwijnen van een generatie?
Gelukkig niet helemaal. Enkele instanties houden 
zich bezig met het levend houden van dit erfgoed. 

Eline De Lepeleire (Het Firmament): “De verzameling boeken 
over figurentheater die we nu schenken, gaat van de jaren ’50 
tot ongeveer 2012. Recent is iemand ze nog komen raadplegen 
voor een onderzoek naar Luikse houtpoppen en poppensnij-
ders. Maar Het Firmament heeft geen actieve bibliotheekfunc-
tie. Ik ga er van uit dat dat de boeken in de Theaterbib meer 
geraadpleegd worden.”

Dat de boekencollectie van het Firmament gaat over figuren-
theater en loopt tot 2012, heeft te maken met de koerswijziging 
die de organisatie in dat jaar onderging. Daarvoor was het een 
expertisecentrum exclusief voor figurentheatererfgoed. Die 
werking vloeide voort uit een vereniging die het poppen-,  
figuren en objectentheater bevorderde, opgericht als Centrale 
voor Poppenspel, in 1968, door de legendarische poppen- en 
figurentheatermaker Jef Contryn.

Eline de Lepeleire: “De Centrale was een koepel voor De School 
voor Poppenspel. Tegelijk was het een structuur die het plan 
onderzocht om een poppentheatermuseum op te richten. In 
functie daarvan is de bibliotheek ontwikkeld. De school had 
een heel lessenpakket en dat moest theoretisch en pedago-
gisch onderbouwd zijn.”

INDRUKWEKKENDE COLLECTIE
Nog veel meer theatergeschiedenis vind je even buiten  
Amsterdam, in het depot van de universiteitsbibliotheek van 
de Universiteit van Amsterdam. Duizenden relicten zijn er stille 
getuigen van decennia toneelgeschiedenis: kostuums, maquet-
tes van decors, affiches, teksten, maskers, poppen, foto’s, film-, 
video- en geluidsopnames, …

Hans van Keulen (Conservator Theatercollecties UvA): “We 
blijven verzamelen. We hebben bijvoorbeeld ook zowat 20.000 
prenten en tekeningen: ontwerpen voor kostuums en toneel-
beeld, afbeeldingen van theaters en portretten van theater-
makers. We hebben inmiddels bijna 50.000 affiches, ook van 
circussen, 500 maquettes en ga zo maar door.”

theatercollecties UVA - © Monique Kooijmans

Theatercollecties UVA - © Monique Kooijmans

Het Firmament - © Dominic Depreeuw

Eline De Lepeleire: “Er zijn bijvoorbeeld poppen van de strip-
reeks Nero. Die vonden een logische nieuwe bestemming bij 
het Marc Sleen museum. Dat een collectie figurentheaterboe-
ken nu wordt overgebracht naar de Theaterbib past ook in dit 
herbestemmingstraject. En zolang hier nog veel waardevols 
ligt, tonen we dat graag nu en dan aan bezoekers, bijvoorbeeld 
tijdens Erfgoeddag. DE MAAN en Paul Contryn (kleinzoon van 
Jef Contryn) geven hier ook regelmatig rondleidingen.”
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Acht seconden. Dat is de tijd die iemand nodig heeft 
om een flyer te beoordelen: weggooien of niet?  
Bij ‘weggooien’ mag je het al vergeten. Kiezen ze 
ervoor om het bij te houden, dan heb je een potentiële 
toeschouwer. Met deze tips maak je je flyer een keeper 
en je poster een knaller!
 

TIENE CARLIER

PROMOOT  
JE STUK

BEZINT EER GE BEGINT
Bepaal je doelgroep en stem je tekst en 
beeld er op af. Een grote ‘f*ck’ op je flyer 
zal oudjes vast niet aanspreken. Bereid 
alles goed voor. Een last-minute ontwerp 
is zelden zo mooi als een goed uitgedacht 
plan. Wees creatief! Niemand houdt van 
een goedkope kopie. Let ook op de schen-
ding van de auteursrechten als je beelden 
van het net haalt.

BEELD
Zorg voor een passend beeld dat een link 
heeft met het verhaal van je stuk. Deze 
link mag heel duidelijk zijn, of net sub-
tiel. Kies voor iets dat prikkelt, een echte 
eyecatcher. Speel met (felle) kleuren, 
maar pas op dat het geen kleutertekening 
wordt. Sponsors plaats je best onderaan. 
Dan vallen ze op, maar trekken ze toch de 
aandacht niet weg. Gebruik niet te veel 
lettertypes door elkaar. Dat kan al snel 
rommelig overkomen. Je houdt het best 
bij maximum twee.

TEKST
Een lezer verliest sneller zijn aandacht 
dan je denkt! Schrijf niet te veel blabla. 
Kom snel terzake. Schrijf aan de hand van 
een piramidestructuur: de eerste zin-
nen zo kort mogelijk, naarmate de tekst 
vordert, kan je ze langer maken. Vermijd 
passieve constructies. Check zeker op 
spelfouten, een dt-fout is  
nooit grappig.

OP PAPIER
Het mooiste ontwerp kan flauw over-
komen op flets papier. Dikker papier is 
natuurlijk duurder, maar het is toch de 
moeite waard om dit eens te bekijken. 
Vraag bij verschillende drukkers naar 
hun prijzen, want deze kunnen soms heel 
erg verschillen. 

OP HET WEB
Als je een flyer of poster hebt ontworpen, 
trek je die stijl best ook door in je onli-
ne-communicatie (website, facebook, 

instagram …). Dit moet niet helemaal 
hetzelfde zijn, maar op zijn minst wel het 
kleurenpalet en het lettertype behouden. 
Let op het formaat! Een header op je com-
puter ziet er anders uit dan op je smartp-
hone. Test dit uit als je je beeld verzorgt.

UIT IN VLAANDEREN
Geef je activiteit in via de UiT-databank. 
Dan verschijnt die op UiT in Vlaanderen 
en kan iedereen je voorstelling terug-
vinden als ze op zoek gaan naar een 
theatervoorstelling in de buurt. Als je je 

registreert op de website van OPENDOEK, 
komt je activiteit ook altijd automatisch 
in de OPENDOEK-theaterkalender! Op 
www.opendoek.be/kalender vind je daar-
toe een stappenplan. METEEN DOEN!

MOND-AAN-MOND
En vergeet de mond-aan-mond reclame 
niet. Spreek je familie, vrienden, buren, 
kennissen, collega’s aan en nodig hen 
uit om ook anderen uit te nodigen. ‘Dat 
spreekt vanzelf,’ niet?

© Benny Vermeulen
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VAN  
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VAN  

15 APRIL
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 22 APRIL
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WEEK 
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 13 MEI
20 MEI

INTERNE  
COMMUNICATIE

VERGA
DERING

VERGA
DERING PREMIÈRE

LOKALE PERS 
(streekkrant, lokale 
radio)

REDACTIE PERS PERS PREMIÈRE

DRUKWERK 
(affiche, flyer,  
uitnodiging, ...)

ONTWERP REDACTIE UIT 
KALENDER

DRUK  
AFFICHE  
& FLYER

DISTRIBU
TIE  

AFFICHE  
& FLYER

PREMIÈRE

MOND  
AAN MOND 
(familie, vrienden, 
buren, collega's, ...)

MOND  
AAN  

MOND

DEUR  
AAN  

DEUR
PREMIÈRE

SOCIALE MEDIA 
(facebook, instagram, 
youtube, ...)

YOUTUBE FACEBOOK FACEBOOK FACEBOOK PREMIÈRE

WEBSITE & 
NIEUWSBRIEF REDACTIE WEBSITE NIEUWS

BRIEF
NIEUWS

BRIEF PREMIÈRE

DOELGROEP 
COMMUNICATIE 
(bv. mailing)

MAILING MAILING PREMIÈRE

ALLES  
OP (ZIJN) TIJD
Wat helpt bij het promoten van een stuk is een goede planning en 
timing. Wanneer spreken we het best ons doelpubliek aan?  
Waar ga je affiches hangen? Wanneer ga je een flyer distribueren? 
Wat plan je eerst? Wat doe je het laatst? Een strategische aanpak 
is daarbij de sleutel tot succes. Want één spervuur werkt beter dan 
vele losse flodders. Hoe pak je dit aan?
Het moment dat er een publicatie moet worden aangemaakt, is 
vaak het moment van de waarheid, waarbij alle neuzen in dezelfde 
richting worden gezet: dan ligt definitief vast, wat, waar, wie,  
wanneer en waarom. Wanneer die vragen beantwoord zijn, kan  
je beginnen met een retro-planning. Stel dat je volgend jaar op  
20 mei een grote productie hebt gepland. Dan heb je hierbij een 
voorbeeld van hoe zo’n retroplanning eruit kan zien. 

Zoals je merkt, moet je de communicatie rond een voorstelling  
al gauw twee maanden op voorhand inplannen om geen kunst-  
en vliegwerk te moeten leveren. Het is daarom onontbeerlijk  
een ‘tijdlijn’ op te stellen. Op die manier krijg je ook een beter  
strategisch overzicht van waar je mee bezig bent: wat komt  
het best eerst, wat kan je beter op een later tijdstip doen?

Probeer ook de andere bestuursleden, vrijwilligers en  
sympathisanten te betrekken bij het uitpakken van je verhaal  
en bij de concrete uitvoering. Zo zorg je allemaal samen  
voor een knaller van een promocampagne... 
en veel volk op de voorstelling!

STEFAAN DELEECK
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Geef je als toneelauteur je personages een precieze leeftijd, hou je het op 
'jongeman' of 'oudere vrouw', of vermijd je elke verwijzing? Zoek je als regis-
seur naar acteurs van wie de leeftijd aansluit bij hun personage? Of heb je 
acteurs die niet alleen alle rollen kunnen spelen maar ook alle leeftijden, en 
doet grime, haartooi en kledij de rest? Of doet leeftijd er helemaal niet toe, 
omdat je afstapt van naturalisme en realisme?

BERNARD SOENENS

Ooit was er een vandaag gedateerde overge-
voeligheid bij acteurs voor het juist inschat-
ten van de leeftijd van zijn of haar personage. 
Even een anekdote: We schrijven december 
1965: een lokale theatergroep bereidt zich 
voor op het jaarlijks kersttoneel. Acteur M.D., 
toen 65 jaar, speelt net als de vorige jaren, de 
rol van opa, die volgens de tekstbrochure 
nu zeventig jaar oud is. De acteur houdt een 
warm pleidooi om ditmaal een grimeur in te 
schakelen om het leeftijdsverschil met zijn 
personage geloofwaardig te overbruggen. 
Iedereen vindt het een goed idee. 

Maar wat doe je als een acteur van tweeën-
dertig een personage van vijfenzeventig jaar 
moet vertolken? Grime kan wonderen ver-
richten, met een petje en een gebogen rug 
kom je ook al een eind in de goede richting. 
Maar er spelen ook andere factoren een rol 
om de vraag te beantwoorden. Wat is de dra-
maturgische noodzaak dat je personage vijf-
enzeventig jaar is? Is hij de opa in een familie 
met drie generaties? Moet die opa zo nodig 
alle uiterlijke kenmerken hebben die we kop-
pelen aan een vijfenzeventig jarige? Wat zijn 
die uiterlijke kenmerken anno 2017 dan, reke-
ning houdend met de fitte verschijning van 
de doorsnee hedendaagse senior? Grime die 
alleen maar dient om te 'verouderen' doet 
afbreuk aan de waarde van grime als toneel-
teken. Het theater van wijlen Eric Devolder is 
daar een sprekend bewijs van. Dat bleek ook 
nog eens uit de voorstelling ‘Kwamen zij nog 
éénmaal weer...' (Landjuweelfestival 2017), 
waar grime, zoals gebruikelijk bij het theater 
van Devolder, een cruciale factor is in het 
neerzetten van de personages. Bij deze cas-
ting komt de leeftijd van de acteur niet eens 
ter sprake. De grime zorgt in deze setting wel 
voor een extra lading, en geeft diepgang aan 
de emoties van de personages. Het wordt 
ook een hulpmiddel bij de speler om zich te 

LEEFTIJD DOET ER NIET TOE.
Of wel? 

Hoe zorg je voor geloofwaardig spel in 
dit soort situaties? Stel dat je als volwas-
sene een kind speelt of een dementerende 
oudere. De uitdaging is om een karikaturale 
aanpak te vermijden. Observeer aandach-
tig hoe een kind of bejaarde zich gedraagt 
in de realiteit. Je vindt allicht interessante 
gedragingen, bewegingen, houdingen die ver 
weg staan van het clichématige. Focus dan 
vooral op details en je hebt materiaal om een 
boeiend personage neer te zetten.  
In ‘Heuvels van blauw’ van Dennis Potter 
spelen kinderen oorlogje en imiteren op 
die manier de brute dagelijkse realiteit. De 
acteurs zijn doorgaans volwassenen of seni-
oren. De regisseurs zoeken daarbij eenvou-
dige, maar meestal originele oplossingen om 
dit kinderspel neer te zetten. 

Heel wat toneelproducties, zowel in de  
professionele als in de vrijetijdssector, han-
teren een flexibele omgang met leeftijden.  
Het Gevolg uit Turnhout toert dit sei-
zoen met ‘Lost Boys’ met vier professio-
nele acteurs en een groep jongeren. Het 
publiek krijgt zicht op leeftijd en geslacht 
van personages door een simpele mede-
deling. Een van de acteurs zegt: “Ik ben 
je moeder", en een tienermeisje krijgt te 
horen: “Je bent vijf jaar.” Geen toeschou-
wer die het niet gelooft. 

Op het voorbije Landjuweelfestival in Oos-
tende speelde Rederijkerskamer de Loof-
blomme ‘De genezing van de krekel’, een 
theatertekst van Toon Tellegen, een auteur 
die geliefd is bij kinderen die graag dieren 
spelen. In de cast zijn er alleen volwasse-
nen in dagdagelijkse kledij. Leeftijd speelt 
geen rol, behalve dat de auteur en de kre-
kel toegekend zijn aan acteurs, voorbij de 
middelbare leeftijd. In ‘Poquelin 2’ van STAN 
naar Molière speelt Els Dottermans achter-
eenvolgens dochter en moeder. In een flit-
sende beweging ontdoet ze zich van een wit 
hemdje en transformeert ze met één klap 
van een verliefde dochter in een uitzinnig 
woedende moeder.     

Andere kunstdisciplines worden evenzeer 
geconfronteerd met de uitdaging en hou den 
de boot af van al te naturalistische of realis-
tische invalshoeken. Twee maand geleden 
stelde het Senaatsgebouw in Brussel vijftien 
zalen ter beschikking voor de tentoonstel-
ling Superdemocratie, een samenwerking 
van MHKA, BPS22 en BOZAR. Bij de per-
manente kunstwerken viel op dat recente 
borstbeelden van politici veraf staan van 
naturalisme en streven naar de fysieke 
gelijkenis met de politicus in kwestie. Veel 
meer ligt de focus op de herinnering aan 
de uitstraling en de persoonlijkheid van 

betrokkene. Leopold III wordt onder meer 
afgebeeld als tiener. Hetzelfde afstappen 
van realisme vind je ook terug in de beelte-
nis van dichter Herman De Coninck in de 
Antwerpse Zoo.

Een realistische aanpak die zorgt voor 
fysieke transformaties bij acteurs om leef-
tijdsverschillen te overbruggen, blijft niette-
min populair. Grime, kostuums en haartooi 
zorgen voor het beeld, spel doet het perso-
nage leven. Toch is er geen echte noodzaak, 
zoals bovenstaande voorbeelden duidelijk 
maken. Theater blijft een illusie, waar een 
publiek vlekkeloos in meegaat. Een klein 
symbool, of een quote kan de toeschouwer 
al bijbrengen wat hij moet zien. Meer nog, 
die illusie hoeft niet altijd stand te houden, 
maar kan regelmatig doorprikt worden. De 
toeschouwer kan ook gewoon de acteur zien, 
die via theatrale middelen een personage op 
scène brengt, maar uiteindelijk altijd zich-
zelf ook blijft, met een bepaald uiterlijk en 
leeftijd. Zeker wanneer je niet naar realisme 
streeft, is een vrije omgang met leeftijden 
mogelijk. Uiteindelijk is het niet de leeftijd 
maar het vlees en bloed, de karakters en hun 
emoties die personages doen leven.

transformeren en een ingang te vinden naar 
grotesk spel. Mede dankzij de grime bouwt 
de acteur een personage op.

Als theatergroep sta je voor twee vragen: 
Wat is de dramaturgische noodzaak om de 
omschrijving van het personage door de 
auteur zo trouw mogelijk te respecteren 
op het vlak van de veronderstelde leeftijd? 
Naarmate de noodzaak groter is, starten we 
de zoektocht naar een acteur bij de eigen 
groep, in een naburige groep of doen we een 
oproep via de sociale media. En vervolgens 
is de noodzaak beperkt of te omzeilen? Zo ja, 
dan is de leeftijd van het personage niet rele-
vant voor de casting. Probleem opgelost.  

Gesteld dat de leeftijd een relevante fac-
tor is en je acteurs en personages zijn geen 
leeftijdsgenoten, is de vraag of de trans-
formatie van een jongere acteur naar een 

ouder personage makkelijker is dan omge-
keerd? Speelt het man of vrouw zijn een rol? 
Als zevenentwintig jarige speelde Jeannine 
Hens uit Lier met toneelgroep KWB-Nijlen 
telkens weer de rol van een vijftigjarige in 
‘Slisse en Cesar’, ‘Pastoor Munte’, ‘Boeren-
psalm’ en ‘Paradijsvogels’. Het naturalistisch 
regie-concept noopte tot een veroude-
ringsproces via aanpassing van de haartooi, 
grime van het gezicht, aangepaste kledij 
en hoekige bewegingen. Eenmaal de veer-
tig voorbij werd Jeannine gecast voor jon-
gere personages. In ‘Groenten uit Balen’ en 
‘Nonkel Gaston is dood ... en dan is er koffie’, 
speelde ze de achttien-jarige dochter. Het 
aantrekken van een kort rokje en laarsjes en 
lange haren waren voldoende, het acteerta-
lent van Jeannine deed de rest. Een jonger 
personage spelen verliep evenwel iets moei-
zamer dan omgekeerd. 

Heuvels van blauw - Toneelkring Sint-Rembert - © Katleen Clé

Kwamen zij nog éénmaal weer - Ineke Nijssen & Oostende spelers Landjuweelfestival 2017 © Alain Vanhove
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4
‘Hedda Gabler’ is een toneelstuk uit 1890 van Henrik Ibsen 
over onmacht en zinloosheid. “Het ontbreekt haar aan een 
levensdoel - en dat kwelt haar,” was één van Ibsens aanteke-

ningen bij zijn psychologische tragedie. “Het leven is niet treurig 
- het is belachelijk - en dat is onverdraaglijk.” Honderden, zo niet 
duizenden, van elkaar sterk verschillende ensceneringen werden 
hiervoor gebruikt. We geven er hier twee, één uit het Deutsches 
Theatre Berlin en één uit het Staatstheater van Saarbrücken 
(2009). Duidelijk twee verschillende invullingen. Een koele, witte 
sanitaire ruimte met lavabo, bad en toilet, tegen een betegelde 
muur, en de expliciete verwoording van de relatie tussen Lǿvburg 
en Thea, dat alles badend in hard, hoog wit licht. En een technisch 
proper afgewerkt toneelinterieur, met niveau verschil, een open-
staand raam zonder glas en een foto van een bos als achtergrond. 
De doorstreepte foto verwijst naar de dode. In Berlijn duidt de 
kledij op een chiquer milieu, en Saarbrücken kiest voor jonge spor-
tievelingen. Of hoe de scenograaf zijn persoonlijke interpretatie 
geeft aan eenzelfde tekst. 5

Eindigen we toch maar met een beeld uit de controversi-
ele voorstelling van Romeo Castellucci, namelijk ‘Sul con-
cetto di volto nel figlio di dio’ (2012). Een geknielde man, de 

Zoon, in wit overhemd, met das en zwarte broek, wast de rug van 
de naakte, grijze, oude man, de Vader. De emmer met bruin sop 
contrasteert met het propere tafeltje met medische spullen en 
de doorzichtige stoelen. Links uit het beeld staat een witte grote 
zitbank en rechts tegen een klein wit scherm het witte bed van 
de man. Op de grote zwarte muur prijkt het immense beeld van 
een Christus, 'Salvator Mundi' (1465) van de Italiaanse schilder 
Antonello da Messina, die ons minzaam aankijkt. Zonder ons uit 
te spreken over het al dan niet terecht controversiële; dit is een 
enscenering die je medeplichtig maakt, maar ook eenzaam. Al 
gaat de eerste aandacht naar het gekleurde lichaam van de oude 
man, het geknielde beeld duwt je neer in al zijn menselijkheid. De 
gestrekte lange rechterarm met spons, het gebogen hoofd, het 
knielen en de machteloze linker arm zullen ons voor altijd bijblij-
ven … Dit vertelt veel meer dan wat we zien.

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

DE REALITEIT VAN  
DE VERBEELDING
& SCENOGRAFIE

JEF MELLEMANS

We zoeken naar voorbeelden,  
uitvoerbaar en betaalbaar voor  
een doorsnee amateurgezelschap.

3
Ook hier voert Robert 
Wilson de regie. Samen 
met de zanger Antony is 

ook hier acteur Willem Dafoe 
van de partij in ‘Leven en dood 
van Marina Abramovic’. Je ziet 
onmiddellijk het verband met 
foto 1. Dezelfde horizontale 
platte opstelling, de rechte lij-
nen, de karikaturale gebaren, 
de face plaatsing van de per-
sonages, de schommel… De 
actrice speelt zichzelf en haar 
dominante moeder. Bij haar 
levensverhaal gebruikt de regie 
hallucinante droombeelden. De 
vlakken zijn netjes verdeeld. 
De trap lijkt nergens heen te leiden, want de drie schommels 
bestaan uit breekbare buislampen. Uit het duister lichten de 
kleurfiguren op; groen, geel, blauw en rood. Abramovic blijft zoals 
altijd pikzwart. De buislampen zijn opvallende merktekens die de 
scène afboorden. Dit blijkt een typische opstelling van post-dra-
matisch theater met vermenging van alle genres. Je verwacht hier 
dat de hoofdactrice haar keel open zet. Misschien strookt de cle-
ane enscenering niet helemaal met het dramatische verhaal …

1
Robert Wilson brengt in De Singel in Antwerpen ‘The Old 
Woman’ van Daniil Charms. Zoals altijd is het een aaneen-
schakeling van gestileerde beelden, gepikt uit een droom, 

maar uiterst precies opgebouwd. Het vliegtuigje vertelt ons 
dat we het naturalisme mogen vergeten. De clown figuren doen 
hetzelfde met de psychologie. In een soort performance zien we 
groteske figuren die ons met een glimlach meevoeren in onze 
eigen verbeelding. Deze beheerste, streng afgelijnde bewegingen 
kunnen alleen maar renderen dank zij bekwame acteurs als dan-
ser Mikhail Baryshnikov en acteur Willem Dafoe. Let op de kleine 
verschillen van deze twee identieke figuren; het haarpiekje naar 
links of naar rechts, met strikje of met das, gesloten of open hand 
en benen. In details zie je de kunstenaar. Door de witte streep licht 
(lucht) onder de benen krijg je de diepte waardoor het kleinere 
vliegtuigje verderaf in de lucht schijnt voorbij te vliegen. Perfor-
mance vraagt perfectie.

2
Je hoort vaak hoe we een simultaanvoorstelling met twee 
ruimtes moeten maken, zonder deuren en andere praktische 
bezwaren. An Somers lost dit bij Kunstencentrum Moonbeat 

(Mechelen) voor ‘Dood Verlangen’ van R. Dellat en Frans Ceusters 
op zoals een fotograaf zijn model een achtergrond bezorgt. In een 
zwarte doos loopt een lange strook papier door op de vloer. Je 

ziet nog de witte tape die het 
platte stuk op zijn plaats moet 
houden, net als de rimpels in 
de linker verticale wand. Ook 
de rimpels in de zwarte dans-
vloer vallen iets te veel op in 
dit sobere decor. De symme-
trie wordt doorbroken door 
de hanglamp, het wandtafel-
tje en de muurversiering, en 
wordt versterkt door dezelfde 
soort verlichting (zie koplicht) 
en hetzelfde soort zwart/wit 
meubilair. Gelukkig stoort 
men zich niet extreem aan de 
onderscheidende lijnen; het 
meubilair treedt buiten het 
afgebakende terrein. Mug-
genzifters zien ook de rechte 
lijn-schaduw van de neonlamp. 
Toch een mooie oplossing ‘van 
bij ons’ ...

1

Robert Wilson - The Old Woman © Lucie Jansch

2

An Somers - Dood Verlangen © Moonbeat

5

Romeo Castellucci - On the Concept of the Face,  
regarding the Son of God © Klaus Lefebvre

4

Hedda Gabler (Ibsen) - Staatstheater Saarbrücken

4

3

Robert Wilson - The Life and Death of Marina Abramovic © Joan Marcu

Hedda Gabler (Ibsen) - Deutches Theatre Berlin
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VRIJE TIJD NIET VRIJBLIJVEND

STEFAAN DELEECK

Het is niet zo makkelijk om een 
afspraak te regelen met Veerle 
Debusscher. Steevast krijg je haar 
man Serge aan de lijn: “Ze staat op 
het punt om naar de repetitie te 
vertrekken.” “Vanavond is ze gaan 
spelen.” “Ze is net vertrokken om 
te gaan regisseren bij de jongeren.” 
“Ze is naar een etentje met de 
toneelploeg.” Heeft die dame nog 
één minuutje écht vrije tijd?

Het is maandagmorgen en de boodschap-
pen zijn net gedaan. Misschien is dit het 
moment van de week dat Veerle écht even 
vrij heeft. Want in haar gezin gaat wel heel 
veel tijd naar het theater. Veerle is bestuurs-
lid en speelt bij ‘Lustig en vrij’ in Lot. Al 
tweemaal speelde ze ook mee met ‘De 
Alsembloem’ in Alsemberg. Daarnaast is ze 
de drijvende kracht achter ‘Hoop op de toe-
komst’, de jeugdafdeling van ‘Lustig en vrij’ 
waar ook haar eigen kinderen in meespelen 
en haar man het licht en het geluid verzorgt.

“Toegegeven, onze passie voor theater gaat 
wel eens ten koste van ons gezinsleven. Er 
blijven al eens huishoudelijke taken liggen 
en soms zijn we dringend aan opruimen toe. 
In de week is dit niet erg. Ik en mijn man sla-
gen er wel in om de zaken te runnen. En ter-
wijl ik naar de repetities ben blijft Serge thuis 
om wat op te ruimen of de strijk te doen. 
Sommige weekends zijn wel heel erg druk, 
zeker wanneer er een voorstelling gepland 
staat. Maar dat schept dan weer veel vol-
doening als je voor een volle zaal kan spelen, 
met een enthousiaste ploeg op het podium.”

Veerle werkt als begeleidster van mensen 
met een beperking, een job met zeer onre-
gelmatige uren. Het voordeel daarvan is dat 
ze regelmatig thuis is overdag. “In oktober 
was ik zowat evenveel met theater bezig als 
met mijn werk. Er stond een grote productie 
op til en daar moet je vanzelfsprekend heel 
wat tijd in steken. Op het werk hadden ze 
er begrip voor dat ik in die periode geen late 
shifts deed. Soms moet ik ook in het weekend 
werken, maar nooit op zondagochtend, want 
dan is het repetitie. Ik heb het geluk dat ik al 
twintig jaar samenwerk met mijn collega’s en 
ze kennen mijn passie voor het theater.”

“In zo’n drukke periodes krijg ik wel eens 
opmerkingen van de kinderen: ‘Ben je nu 
wéér weg?’ Maar ze spelen alle vier zelf ook 
in het jeugdtoneel zondagvoormiddag, dus 
ze zijn er ook bij betrokken. Net als mijn 
man, die zorgt voor het geluid en de belich-
ting. Het toneel is voor ons gezin dus ok een 
kans om dingen samen te doen.”

Zijn er dan momenten dat het gezin Debus-
scher even niét met toneel bezig is? “Na 
een productie is het altijd wel even genoeg 
gewest. Bovendien hebben de kinderen, 
naast het toneel, elk nog andere passies. 
Jaan (16) volgt drama in de academie , Iebe 
(14) danst, Akke (11) speelt voetbal, Utse (10) 
danst en doet aan paardrijden. Ze zijn ook 
allemaal lid van de Chiro. Er zijn dagen dat 
we van het één naar het ander rijden… Toch 
zijn er periodes dat alles in verband met 
toneel even stilvalt, bijvoorbeeld wanneer 
de kinderen examens hebben, of tijdens de 
zomervakantie begin juli.”

Veerle mag van geluk spreken dat haar 
gezin de passie voor theater met haar 
deelt. “De jongste gaat er prat op dat hij 
haast geboren is op het podium. Ik speelde 
toen mee in het stuk ‘Per(r)ongeluk’ waarin 
een zwangere vrouw beviel. Op het einde 

verschijnt ze met haar baby. Je kunt die 
scène spelen met een pop, maar het was 
natuurlijk levensecht als je het kon spelen 
met een echt kind,” vertelt Veerle vol over-
tuiging. Ze voegt er lachend aan toe: “Het 
was ook een praktische oplossing, want ik 
kon geen babysit vinden.” 

Veerle steekt erg veel tijd in het jeugdto-
neel, toepasselijk genaamd ‘Hoop op de 
toekomst’. Daarvoor bedenkt ze niet alleen 
de stukken, maar zorgt ook voor de regie, 
de kleding, de decors, de promo en alle 
communicatie met de ouders. “Die jeugd-
groep is heel erg belangrijk vind ik. Mijn 
(eigen) passie is ook gegroeid toen ik als 
zevenjarige deelnam aan het jeugdtoneel. 
Ik maak dan ook reclame voor onze voor-
stellingen in de scholen. En eind augustus 
organiseert de gemeente ‘Toon je kunsten’ 
in het kasteel van Beersel. Dan moéten wij 
erbij zijn! Op die manier creëer je naambe-
kendheid. Er zijn toneelgroepen die hun 
werking moeten stoppen omdat er geen 
volgende generatie klaar staat. Dat zal bij 
ons niet gebeuren! We hebben momen-
teel zo’n 18 jonge spelers. Als je die passie 
warm kan houden, dan belooft dit voor de 
toekomst!”

Veerle Debusscher & Hoop op de Toekomst © Hugo Devillé

DOMINIC DEPREEUW

VATBAAR VOOR REDE … RIJKERS?

Terwijl er nog een hele weg is te gaan om het materieel 
erfgoed over theater in kaart te brengen en levendig te 
houden, gaat het ondertussen zeer goed met het imma-
terieel erfgoed, dank je. 
De rederijkerscultuur is dit jaar erkend als immaterieel 
cultureel erfgoed van Vlaanderen. Rederijkers, dat  
zijn toch die oubollige clubjes waar stoffige gedichten 
worden voorgedragen? Dat blijkt in de praktijk nog 
reuze mee te vallen!
Naar aanleiding van de erkenning door de Vlaamse 
overheid geven we je hieronder enkele weetjes over 
Rederijkers. Altijd leuk om te gebruiken in een gesprek. 
Zo kom je ook eens welbespraakt ten tonele.

Wist je dat je heel beknopt kan zeggen wat rederijkers doen?
Rederijkers vinden elkaar in een liefde voor taal. Die kan zich uiten 
in toneelspel, dichten, of zang.

Wist je dat de rederijkerskamers eigenlijk de voorlopers zijn van 
amateurtheatergezelschappen?
Sommige bestaan zelfs nog onder die naam en die zijn niet per  
se in de tijd blijven steken. Rederijkerskamer De Loofblomme  
uit Sint-Denijs-Westrem bijvoorbeeld gaf tijdens het recentste 
Landjuweelfestival nog een heel gesmaakte uitvoering ten beste 
van ‘De genezing van de krekel’.

Wist je dat de naam rederijkerskamer het gevolg is van een 
onhandige vertaling uit het Frans?
De eerste rederijkers waren actief (aan het begin van de 15de 
eeuw) in wat vandaag Frans-Vlaanderen is. Zij mochten een 
kamertje gebruiken voor hun voordracht- dicht- en toneelkunsten. 
‘Chambre de rétorique’ werd zo ‘Rederijkerskamer’.

Wist je dat het Landjuweel voortkomt van de rederijkers?
Zij hielden dicht- en toneelwedstrijden, die opengesteld werden voor 
de andere Kamers en uitgebouwd werden tot grote manifestaties: 
Landjuwelen. Nu het Landjuweel intussen is voorbehouden voor het 
amateurtheater, organiseren de rederijkers nog Rederijkersjuwelen.

Wist je dat rederijkers de eerste stadsdichters waren?
Zij waren ook betrokken bij processies en feestelijke intochten. 
Meestal moesten schuttersgilden die organiseren en zorgden 
de rederijkers voor de inhoudelijke invulling. Veel steden hadden 
een officiële stadsrederijker. Die schreef teksten, was betrok-
ken bij de versiering van de stad en fungeerde als een soort 
ceremoniemeester.

Wist je dat rederijkers lang vernieuwers waren?
Tijdens de 15de en 16de eeuw vormden rederijkers de literaire 
en culturele voorhoede in de Nederlanden. Hun werk was ver-
nieuwend en hun maatschappelijke invloed was groot. Zij ver-
woordden de opvattingen van de opkomende burgerij en stonden 
kritisch ten aanzien van de machthebbers van kerk en staat. Hun 
werk speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van nieuwe 

sociale en godsdienstige ideeën. Daarnaast bevorderden rederij-
kers de discussie over allerlei onderwerpen, een rol die vergelijk-
baar is met die van de huidige pers. Daarom zijn rederijkerskamers 
in de loop der eeuwen vaak verboden en ontbonden.

Wist je dat rederijkers vandaag nog actief zijn?
Zo’n 76 Kamers zijn nog werkzaam. Ooit waren er 2.470.
Ieder jaar is er een congres, telkens in een andere stad in  
Vlaanderen en Nederland. Tijdens de maaltijden ontstaan soms 
kniegedichten. Dat zijn gedichten die op het moment zelf worden 
neergepend op een servetje of iets dergelijks en dan en daar  
worden voorgedragen.

Wist je dat rederijkers nog steeds wedstrijden houden? 
Deelnemers moeten bijvoorbeeld een opgelegd werk brengen, 
heel vaak een middeleeuws gedicht. Soms is het zo dat de laatste 
bladzijde van het opgelegde werk wordt weggelaten. De deelne-
mer moet dan het gedicht naar eigen goeddunken afmaken.
Een ander formule is: er wordt een toneeltekst gekozen, bv. van 
vijf rollen. Elke deelnemende Kamer levert dan vijf spelers die elk 
een rol van buiten hebben geleerd. Bij loting worden die spelers 
herverdeeld en elke groep krijgt een regisseur toegewezen.
Op het einde van de dag of van de wedstrijd wordt gekeken naar 
wat elke groep heeft gecreëerd.

Wist je dat je binnenkort zelf kan kennis maken met rederijkers?
In het voorjaar van 2018 is er in het Letterenhuis in Antwerpen 
samen met Het Firmament een workshop over archieven en archi-
veren. Dat is belangrijk om zaken te kunnen doorgeven. Het zal 
gaan over hoe/wat/waar archiveren.

Jan Steen (1625–1679) - De gekroonde rederijker

Veerle Debusscher (tweede van rechts) en 'Hoop op de toekomst', waarin ook haar kinderen Jaan, Iebe, Akke en Utse meespelen.
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Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de Theaterbib van OPENDOEK op zoek naar 
interessante teksten. Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus.
Alle besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be

ALEXIS DESIRON, LUC SERGEANT, LUC VIERENDEELS, RON RERREN, TIM DE GENDT

RE 
PER 
TOIRE

In twaalf taferelen wordt de ontmoeting weergegeven van twee dames (Conny en Sonja en hun  
honden Denzel, Ingrid, Fritz, Zorro, Thea en Falco) aan een hondenweide. De ene is nieuw. Wordt ze 
aanvaard door de andere? Want wat vreemd is, is bedreigend. Zoals honden besnuffelen zij elkaar 
(figuurlijk) van kop tot achterwerk. Zij praten met hun honden, over hun honden en via hun honden 
over hun eigen problemen en hun visie op de wereld.
Een uitdaging voor twee actrices met ervaring en een regisseur met verbeelding.
Geschikt voor op een scène, maar zeker ook voor een voorstelling op locatie.
L.V.

Koning Melchior de Middelmatige wil met pensioen. Zijn zonen zijn echter samen als 
 vier-eiïge-vierling uit het ei gekropen. Dat maakt van de troonsopvolging een waar Parisoordeel. 
Om te beslissen wie troonopvolger wordt, schrijft de koning een wedstrijd uit. De zonen worden op 
avontuur gestuurd en de koning zal op basis van het relaas een opvolger aanduiden. Hierbij houdt hij 
rekening met de hachelijkheid van de avonturen, de kwaliteit van de meegebrachte souvenirs en de 
gebruikte powerpointovergangen. Of duikt er toch nog een deus-ex-machina op?

‘Prins 6’ is een heerlijk surrealistisch sprookje voor kinderen én volwassenen. Boordevol spanning en 
avontuur en gekruid met een fantastische dosis taalhumor. Ideaal voor wie zijn publiek graag eens 
verrast met een verfijnd soort humor in een grote bezetting. 
T.D.G.

Een schrijver komt maar niet aan schrijven toe omdat de vriendinnen van zijn vrouw om de  
haverklap binnenvallen met verhalen over hun liefdesleven. Op een unieke, geestige, soms  
hilarische manier passeren zowat alle perikelen rond verliefdheid, echtscheidingen, trouw en 
ontrouw de revue. Zowat alle clichés over het beeld van de vrouw over de man en omgekeerd komen 
op een hilarische manier aan bod. Het originele slot is eerder een verrassende apotheose! 
Schitterende vertaling met een vlot taalgebruik.
Humor met ‘de Franse slag’ op z’n best ! Een avond lachkrampen voor iedereen ! 
A.D.

De blinde koning vertelt, in een flashback, één van de belangrijkste epossen van India:  
‘De Mahabharata’. In zijn zeer gekende, eigenzinnige speelse schrijfstijl, boordevol  
fantasie en woordspelingen, gaat de auteur naar de essentie van dit zeer lange verhaal:  
de familiestrijd om de macht en de heerschappij over het koninkrijk. De blinde koning heeft 
als enige overlevende het ganse verhaal meegemaakt. In zijn vertelling wordt hij bijgestaan 
door de goden Ganesha en Krishna. 
Deze vertelling biedt alle mogelijkheden aan regie en acteurs om een voorstelling uit te 
werken vol sfeer en fantasie, die zowel jong als oud zal boeien en fascineren. 
L.S.

Hij & zij

ZON EN MAANDAG
JEF MELLEMANS

Dag.
Ben niet triest.

Nacht, ja.
Ja. Maar dat geldt vooral voor u.

Dat zegt u. Maar is dat zo? Als ik nu vertrek,  
hoe weet ik dan dat ik morgen … Ik hang toch gewoon  

af van u ... Geen zon, geen maan … Dus …
 Komt na vandaag nog een dag? … En een nacht? …

Dat geloven, dat altijd opnieuw moeten geloven,  
dat maakt me een beetje moe …

Nee. Ik aanvaard dat er na een laatste kwartier misschien  
geen eerste komt, geen nieuwe maan, geen volle maan, niets.

U hebt gemakkelijk praten. U draagt al het licht, en al de warmte, 
en wij, wij draaien als opgewonden gekken gewoon rond u,  

als rond een wijzerplaat ... Altijd opnieuw ...  
Met loden gewichten aan ons lijf … Tik tak, tik tak …

Nee.

Ik word niet slank, ik word mager. Kijk, mijn handen en mijn voeten 
proberen als rond een onbestaande bol iets vast te houden wat 

over een tijd toch verdwijnt. Dat maakt het voor mij zo hopeloos …

Gemakkelijk praten. U bent altijd dezelfde, langs waar ik u ook bekijk.  
En dan heb ik een plastiekje nodig, zo’n cellofaantje, anders  

verdwijn ik helemaal. Ik kan alleen maar krijgen, en alleen krijgen 
doet iemand zwijgen. Als u moest weten hoe graag ik zou geven!

Dat ik van u krijg! Alleen van u! Zonder u ziet niemand mij,  
zonder u besta ik niet. Geen dichter, geen fotograaf,  

geen lief kan dan iets over mij zeggen! Beseft u dat?! 

Juist. En dat maakt mij zo triest. Een beetje toch.

Helemaal niet!

En als iedereen rust, wordt het zon-dag ... Als we één millimeter 
opschuiven in het heelal, iets verder van u af, is morgen voorbij. 

Dan ben ik nu echt het laatste kwartier.

Omdat u zo onveranderlijk bent. 

In zoveel licht kan niemand een traan zien … Ik ben weg …

Dank u.

Dag, maan ... Dag, maan!
Je ziet er wat triest uit.
Nee, natuurlijk niet. Morgen is er een nieuwe nacht.
En ook een dag, natuurlijk.
Jaloers? Na de nacht komt er toch altijd een dag …  
en daarna weer een nacht.

Dat gaat toch altijd zo! Dat is een kwestie van geloven.

En triest.

Is dat niet wat flauw?

Dus toch wat jaloers.

Maar jij draait toch ook! Om je eigen as! En om die aarde!  
Dat maakt toch dat je telkens anders bent! Maar misschien  
strek jij je iets te veel. Dan word je een te slanke banaan!  
Iets minder fitness en je angst verkleint.

Maar dat hoeft het toch niet te zijn!

Maar je geeft toch! Kijk naar je zachte licht!

Zo zit de wereld nu eenmaal ineen.

Maar jij maakt de tijd!

Toch. Door je bewegen, wentelen en keren, maak je dag en nacht, 
seizoenen en jaren! De eerste dag van de week draagt je naam! 
Maan-dag.

Met jou kan ik niet redeneren.

Jij verwijt mij dat ik ben zoals ik ben. Dat maakt ook mij triest.

Ik zal je missen …

Alice Reijs en Ariane Van Vliet

DE HONDENWEIDE

Nieuwkomers moeten  
besnuffeld worden.

TRAGIKOMEDIE

Flabberghast (Pieter Van den  
Brande en Lennart Vanstaen)

PRINS 6 

Een avontuurlijk sprookje  
voor groot en klein 

49 D, 1116 H

Pierre Chesnot

DE VRIENDINNEN

Een heerlijke, luchtige komedie  
over man-vrouw perikelen 

3H5D

Dimitri Leue

DE BLINDE KONING

Een fantastisch verhaal over liefde  
en dood, over goed en kwaad,  
over de gruwel van de oorlog 

JEUGDTONEEL

3 H
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De Sint ligt in het ziekenhuis waardoor de pakjesverdeling in het gedrang komt. Zwarte Piet gaat op 
zoek naar hulp en komt terecht in een rusthuis . De oudjes willen graag helpen maar moeten hulp 
zoeken bij hun kleinkinderen om de USB stick te lezen waar alle adressen van de brave kinderen op 
genoteerd staan. Ondanks de tegenwerking van twee stoute verpleegsters slagen ze in hun plan.
Een lief verhaaltje dat ook voor de volwassen acteurs een prettige ervaring kan zijn. Niet té moralise-
rend , een beetje spanning en héél toegankelijk voor kinderen.
Voor de hele familie.
A.D.

Joachim Robbrecht

CRASHTEST IBSEN: NORA

“Leven is niet dat wat in ons zit, maar 
dat wat tussen ons mogelijk is.”

NIET HELEMAAL HET STUK VAN IBSEN

3D3H

Het stuk is een zeldzame mengeling van ‘toneel in toneel’ en een geestige parodie op het  
zwaarmoedige werk van Ibsen, terwijl toch de essentie en de moraal van het stuk op de achtergrond 
sterk aanwezig blijft. Wat waar was in 1879, blijkt na 138 jaar, in een setting van moderne middelen  
en toestanden, nog steeds waar te zijn.
Héél apart. Tegelijk worden de slepende, langoureuze toestanden en taalgebruik van Ibsen met veel 
humor geridiculiseerd, maar wordt ook aangegeven dat er in wezen niets veranderd is.
Voor een publiek van liefhebbers en acteurs die moeilijke teksten aankunnen .
A.D.

Iedereen wil wel eens een vlieg op de muur zijn om zo, zonder schroom, bij een ander te kunnen 
binnenkijken. Een student neemt de raad van zijn docent literatuur wel erg letterlijk. Zo krijgt de 
opdracht voor het opstel: "Wat heb je het afgelopen weekend gedaan?", wel een heel aparte wending. 
Het is heerlijk boeiend om deze personages tot leven te zien komen.  De haast filmische manier 
waarop de auteur de dialogen vorm geeft, vragen om een podium. Het voyeurisme, de dubbele bodems, 
de erotische ondertoon, ... er zitten zeer veel elementen in die ook getoond moeten worden. Dit stuk is 
geen eenvoudige uitdaging en vraagt om een zeer sterke regie in zijn totaliteit. 
R.R.

Wenen eind jaren 40 begin 50. Hoe komt het dat het sterftecijfer in een afdeling verloskunde hoger 
ligt dan dat van een ander ziekenhuis? Een gynaecoloog zoekt dit uit en vindt uiteindelijk de oorzaak. 
Wanneer hij hiermee echter naar zijn afdelingshoofd gaat, krijgt hij geen gehoor. Sterker nog: hij ver-
liest op de duur alles en iedereen. 
Door de setting, tijdsgeest en zeer scherpe dialogen is het noodzakelijk om dit een breder kader te 
geven. Louter aan de hand van het gegeven werkt dit niet. Toch is dit een stuk dat blijft hangen en 
doet nadenken. Dit stuk vraagt buiten een regisseur met een visie, sterke acteurs en een groep die 
risico's durft en kan nemen. 
R.R.

Iedere maand in je mailbox: een overzicht van recent toegevoegde theaterteksten, leestips en 
ander nieuws uit de Theaterbib van OPENDOEK.
Ook jij kan je abonneren via www.theaterbib.be/nieuwsbrief

INFORM
ANTEN

Te vroeg of te laat zorgt altijd voor 
hilarische momenten. Ik herin-
ner me een keer dat ik vroeger op 
kwam omdat de acteur die op de 
scène stond heel zijn tekst door 
elkaar aan het gooien was waar-
door mijn 'que' veel te vroeg kwam. 
Er is toen een heel verhaal niet 
verteld, maar het publiek heeft er 
niks van gemerkt. Denk ik …

MARLEEN KORTHOUDT

Vorig jaar speelden we bij Toneel 
Heverlee ‘Eric of het kleine insec-
tenboek’ waarin ik de rol van slak 
speelde. De costumière had mij 
een groot slakkenhuis op de rug 
aangemeten ... 
De mier, de tor en Eric spelen op 
het voorpodium hun scène, en dan 
moet de slak achter uit de coulis-
sen opkomen en het drietal onder-
breken met de repliek: “Dames 
en heren, excuseer mij voor deze 
storing, maar ik vrees dat er iets 
ernstigs is gebeurd.” Maar op dat 
moment zit mijn slakkenhuis in de 
doeken vast. Ik probeer, en pro-
beer, maar loskomen lukt niet. Ik 
heb dan mijn repliek maar aan-
gepast: “Dames en heren, excu-
seer mij voor deze storing, maar 
ik vrees dat er iets ernstigs is 
gebeurd, mijn huis zit vast.” Wat 
een prachtig zicht van die drie ver-
raste acteurs! De tor vliegt naar 
mij toe, wurmt wat in de coulissen 
en we kunnen terug naar het voor-
podium. Niks gebeurd …

 FRANS VRANCKX

Ik ben een ‘altijd goed op tijd’ man. 
Het begon al bij mijn geboorte. Een 
maand te vroeg. Gelukkig verving 
een zeer warme zomer de warmte 
van een couveuse. Sindsdien sta 
ik bijna overal als eerste op een 
afspraak. Men is zelfs ongerust 
als men mij een kwartier voor tijd 
nog niet heeft gezien. Bij repeti-
ties spreek ik twee verschillende 
uren af. Het beginuur en een kwar-
tier vooraf om nog wat te keuvelen 
over de belevenissen van de dag. 
Ik ben zelfs al twee keer een dag 
te vroeg op de afspraak gekomen. 
Datum niet goed gelezen of opge-
schreven …  
Ik ‘probeer’ deze gewoonte af te 
leren. Vandaar mijn late reactie op 
uw vraag.

LUC VIERENDEELS

Tijdens de opvoering van ‘Klater-
wijk’ enkele jaren geleden, te laat 
opgekomen. Zo aandachtig aan het 
volgen en luisteren achter de scène 
en plots doorhebben dat je eigen-
lijk al op moest zijn. Snel opgegaan, 
gelukkig geen potten gebroken 
en normaal kunnen verder spelen 
zonder dat tegenspelers ervan hin-
der ondervonden. Achteraf werd 
hiermee uiteraard nog meermaals 
gelachen. 

DIRK VAN LINDEN

Eén van de attributen is een stoel 
waar de zitting moet doorvallen 
wanneer een medespeler er gaat 
op zitten. Enkele minuten voor we 
hem nodig hebben, merk ik dat de 
stoel er niet staat. Mijn fout: niet 
gecontroleerd, en de toneelmees-
ter ook niet. Ik heb een tijdje geen 
tekst, dus snel weg van het toneel. 
De stoel is niet in de kleedka-
mer, niet achter scène, niet in het 
materiaalhok, … Uiteindelijk vind 
ik hem in de keuken aanpalend 
aan de zaal. Ik cross terug naar het 
toneel en ben net op tijd terug om 
de stoel onder het achterwerk van 
m’n medespeler te zetten.  
Hij kan er nu rustig door vallen, 
zoals altijd… 

JOHAN VAN HOLDERBEKE 

WANNEER WAS JE OOIT  
TE VROEG OF TE LAAT?  

(EN WAAROM?)

Flor Declercq

SEMMELWEIS

Nieuwe ideeën vergen moed.

1D – 2/3M

Brick Van Dyck

SOS SINT

Een Sinterklaasspel voor kinderen

8 VOLWASSENEN

4 KINDEREN/1012 JAAR

Juan Mayorga 
vertaling: Hedwig Cooremans

DE JONGEN  
OP DE LAATSTE BANK
Binnen gluren op eigen risico 

4M2V
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Breng je voorstelling  
op een unieke locatie

SPOTS OP WEST 2018

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET15 FEBRUARI 2018

Van 5 tot 8 juli 2018 wordt het West-Vlaamse dorp Westouter 
weer het bruisende centrum van het amateurtheater.
Zin om met je theatergroep of als individu deel te nemen?
Surf snel naar de nieuwe website van Spots op West  
en doe mee met het gezelligste theaterfestival van het land.

WWW.OPENDOEK.BE/SPOTSOPWEST/2018

Spots op West 2017 © Alain Vanhove


