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‘Paars is mijn lievelingskleur’ – Portie Gemengd (Landjuweelfestival 2014) © Katleen Clé
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“ Amateurs is wat we allemaal  
zijn, we hebben geen tijd om  

iets anders te worden!”  
Charlie Chaplin
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In het theater zijn het allemaal ego’s! Een vaak gehoorde 
opmerking, maar is ze ook waarheidsgetrouw? Zijn acteurs 
en regisseurs zo zelfingenomen dat ze weinig empathie of  
inlevingsvermogen  hebben, en hun eigen visie en belang centraal 
stellen? Je moet natuurlijk een zekere graad van zelfbewustzijn 
bezitten om zomaar op een podium te stappen en anderen vanuit 
het donker naar je te laten kijken. Exhibitionisme en voyeurisme 
vullen elkaar lekker aan in de combinatie van een verlichte scène 
en een duistere zaal. Sommige acteurs/regisseurs zullen wel wat 
narcistisch zijn, zichzelf  geweldig vinden, vormen van autisme 
vertonen, of  bij hun transformatie van acteur naar personage het 
schizofrene verschijnsel van een dubbele persoonlijkheid handig 
aanwenden, zonder daarom als een egoïst te moeten worden 
bestempeld. Laten we aannemen dat amateurs het meestal bij het 
normale houden. Hoewel.
Nederigheid is een mooie deugd, en elke acteur/regisseur zal 
je zeggen dat hij blij is dat hij die bezit… Maar de realiteit leert 
ons dat dit niet altijd zo is. We zijn vaak zo ingenomen met onze 
prestaties dat we grote ogen trekken bij de minste kritische 
opmerking. Een goed bedoelde suggestie interpreteren we 
gemakkelijk als een aanval op ons kunnen. Echte evaluaties 
zijn uit de boze, tenzij men ons wil zeggen hoe goed we wel 
zijn. Na een repetitie in de generale week oefenen we ook even 
het groeten. Allen mooi op één rij, we zijn immers één ploeg 
zonder echte vedettes, maar toch met een zekere volgorde zoals 
de hoofdrol centraal en in afdalende lijn de mindere rollen en 
de figuratie. Ere wie ere toekomt… Maar bij een warm applaus 
komen de spelers nog een derde of  vierde keer op en mogen ze een 
willekeurige plaats innemen in het rijtje. De moeite waard om dit 
‘experimentje’ te doen. Er heerst eerst wat onwennigheid, en dan 
zie je plots een weliswaar vriendelijk gedrum om op te schuiven in 
de rangorde naar het centrum. Het meest egocentrische wezentje 
staat echter zonder enige schroom onmiddellijk pal in het midden. 
Je hebt er natuurlijk ook die weten hoe onbelangrijk toneel is, en 
met een plaatsje aan de kant al lang tevreden zijn.
Niemand gaat graag af, iedereen wil zijn rol zo goed mogelijk 
vertolken, en iedereen heeft daarvoor een beetje zijn eigen 
methode. Sommige spelers vinden elke raadgeving overbodig, ze 
zullen het zelf  wel klaren, maar hoe dichter bij de première hoe 
meer ze toch extra aandacht vragen. De echte ego’s hebben die 
aandacht al van bij de eerste lezing opgeëist, ze beschouwen die 
regisseur als hun ‘personal coach’ en vorderen de grootste tijd van 
de repetities op zonder rekening te houden met het feit dat ook 
anderen recht hebben op hun oefentijd. Zelfs: “Kunnen we even 
extra, liefst apart, tijdens het weekend repeteren?”
Ook de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste 
emotie van sommige toneelmakers kan weinigen boeien, laat 
staan bekoren. Diezelfde bezorgdheid om het eigen ik vertaalt 
zich soms ook naar de andere medewerkers. De kleedsters, de 
grimeurs, de regieassistente, de rekwisiteurs, allen staan ten 
dienste van ons ego. Precies die medewerkers geven echter vaak 
het beste voorbeeld van het groepsbewustzijn. Zij staan niet in de 
schijnwerpers, krijgen geen bloemen, moeten het soms stellen 
met ‘een sneer en een beet’, maar zijn wel onmisbaar. In het 
vormen van een groep, zelfs tijdens een productieproces, gaan 
we wat weinig op zoek naar die juiste mensen. Met spelers alleen 
redden we het niet. Toneel, ook bij amateurs, maken we ‘samen’.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Ego

“ Zeg mij hoe 
goed ik ben.”
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Ellen Asaert

Dat je je opvoering moet aangeven en daarvoor moet 
betalen, weten we intussen wel. En we doen het ook 

massaal (zie kader). Met de komst van sociale media is een 
verdoken opvoering geen sinecure en wees maar zeker 
dat de auteursbureaus personeel hebben dat Facebook 

afschuimt op zoek naar auteursrechtelijk niet zo koosjere 
voorstellingen. Aangeven is dus de boodschap. Hoe? 
Daar helpt OPENDOEK je uitgebreid bij, o.a. met ons 

stappenplan (zie verder). 

‘Fanny. Marius. Cesar’ – Tejater De Orchidee (2014) © Jan Bon Jr.

E
en eerste stap is steeds nagaan 
hoe het zit met de vertegen-
woordiging van de auteur en 
toestemming vragen. Als de 
tekst beschikbaar is, informeer 

je naar de tarieven en eventuele 
tekstaankoop. Tegen welke addertjes 
onder het gras moet een gezelschap 
zich wapenen? Wat in geval van verbod, 
uitzondering of  hoge tarieven: te 
nemen of  te laten? Of  bestaat er een 
creatievere oplossing?

VERBODEN OP TE VOEREN
Het repertoire van bepaalde auteurs 
is nooit beschikbaar voor amateur-
gezelschappen. Yasmina Reza is de 
gekendste. Volgens de legende omdat ze 
ooit een opvoering van ‘Kunst’ zag door 
amateurs die haar absoluut niet zinde.  
Ook Roald Dahl hoort in dit lijstje van 
auteurs (niet dat hij ooit steigerde bij het 
zien van een voorstelling; de erfgenamen 
Dahl zijn erg streng als het op zijn 
nalatenschap komt) samen met Jean 
Poiret (‘La Cage aux Folles’) en Antoine 
de Saint-Excupéry (‘De kleine prins’). 
Tot dit jaar was geen enkele Nederlands-
talige theaterauteur zo radicaal hierin 
als Reza en co. Alex van Warmerdam 
zorgde echter aan het begin van het jaar 
voor de primeur voor ons taalgebied 
door een algemeen speelverbod op zijn 
volledige repertoire voor amateurs uit 
te vaardigen. Toneelfonds Janssens, het 
bureau dat de auteursrechten van van 
Warmerdam beheert in Vlaanderen, had 
aanvankelijk gevraagd aan de auteur om 
deze verregaande beslissing alsnog  te 
herzien. Toen na enkele weken bleek dat 
hij niet op zijn beslissing wou terugko-
men, schreven we hem een verontwaar-
digde brief  die heel wat bijval kende. 
De brief  had het verhoopte effect en 
van Warmerdam liet weten dat hij het 
verbod terug zou intrekken. De meeste 
van zijn teksten mogen inmiddels 
terug gespeeld worden, maar – weer 
een primeur: opnames van repetities 
en voorstellingen mogen niet publiek 
gemaakt worden. Deze vereiste die toe-
gevoegd zal worden aan de opvoerings-
voorwaarden voor zijn repertoire, komt 
er omdat van Warmerdam niet langer 
geassocieerd wil worden met beeldfrag-
menten van zijn toneelstukken gespeeld 
door diverse amateurgezelschappen 
(en dus van diverse kwaliteit) die op 
YouTube te zien waren. Door het moreel 
recht dat onlosmakelijk verbonden is 
met de auteurswet kan een auteur dit 
soort eisen stellen. 

Auteurs rechten
in tijden van eigenzinnigheid
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Wij hebben een bestaande tekst gekozen om op te voeren

Wij kennen de 
rechthebbenden

Je bent op dit vlak helemaal klaar voor de OPVOERING

Meer informatie nodig? Check www.theaterbib.be/auteursrechten
*Deze handleiding is bedoeld als louter informatieve leidraad en kan op geen enkele 
wijze tot verhaal t.o.v. OPENDOEK leiden.

NEEN

NEEN WEET NIET WAAR

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEEN

NEEN

TIJDELIJK VERBOD
Professionele gezelschappen die 
contracten aangaan bij ALMO en 
SABAM betalen d’office  – zonder dat 
ze zich daar noodzakelijk bewust van 
zijn - ook voor exclusiviteit. Zo komt 
het dat ieder theaterseizoen een dozijn 
titels tijdelijk niet beschikbaar zijn 
voor amateurs. Enkele toneelstukken 
die op deze manier het komende half  
jaar niet gespeeld mogen worden 
zijn ‘Psychosis 4:48’ (Sarah Kane), 
‘Deurdedeurdeur’ (Michael Frayn), 
‘Angels in America’ (Tony Kushner) en 
‘Agnes of  God’ (John Pielmeier). Deze 
lijst wisselt ieder theaterseizoen een 
paar keer en is de reden dat je eerst naar 
de beschikbaarheid van een tekst moet 
polsen. Je kan geluk hebben dat er toch 
een uitzondering wordt toegestaan, 
maar hier kan je nooit van op aan. Een 
professioneel gezelschap kan afzien van 
hun exclusiviteitsrecht, maar dan mag 
meteen iedereen het spelen. Ze kunnen 
dus niet één groep een uitzondering 
geven. Een verbod is dus meestal een 
verbod. Arne Sierens bijvoorbeeld, 
zelf  zeer begaan met amateurtheater 
en ook één van de schrijvers die vaak 
gaat kijken naar wat anderen van zijn 
stukken maken, heeft voor Compagnie 
Cecilia de auteursrechten op zijn tekst 
‘De soldaat facteur en Rachel’ laten 
blokkeren voor de periode 2013-2015. 
Veel gezelschappen die op zoek waren 
naar een toneelstuk dat paste bij de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog  
zagen in zijn stuk over een postbode 
die naar het front wordt gestuurd een 
geschikt verhaal. Tejater De Orchidee 
uit Olen stootte op een algemeen 
opvoeringsverbod van Compagnie 
Marius toen zij bezig waren met de 
repetities van ‘Fanny. Marius. Cesar’ 
van Marcel Pagnol. Als exclusieve 
vertalers van Marcel Pagnol stonden 
Waas Gramser en Kris Von Trier eerst 
niet toe dat anderen aan de slag gingen 
met het repertoire van de Franse 
toneelschrijver. De groep legde hun 
plannen uit aan de vertalers en kregen 
alsnog de toelating tot opvoering. 
Sindsdien zijn de vertalers trouwens 
helemaal van idee veranderd.
Het kan dus geen kwaad dat 
auteurs weten dat er interesse is bij 
amateurgezelschappen. Integendeel. 
Grote namen denken niet noodzakelijk 
exclusief  eens ze weten dat er brede 
interesse is. Dat bewees ook Tom 
Lanoye die inzag dat het net een 
meerwaarde is voor repertoire om 
door anderen gespeeld te worden 
en op die manier verder te leven. De 

tekst leeft maar door opgevoerd te 
worden. Dit motiveerde hem om 
zijn toneelrepertoire gratis op zijn 
website aan te bieden. Let steeds op 
met teksten die je online vindt (zoals op 
Schrijverspodium). Het is niet omdat je 
toegang hebt tot de tekst dat opvoeren 
ook mag. Ook voor gedrukte teksten is 
dat natuurlijk het geval. De theaterbib 
van OPENDOEK  bevat tienduizenden 
titels en al te vaak komen we 
vertalingen en bewerkingen tegen – 
zelfs door professionelen gemaakt- die 
nooit geautoriseerd werden en bijgevolg 
niet gespeeld mogen worden. Toelating 
vragen is steeds vereist.
De auteurswet houdt niet alleen een 
financiële vergoeding in voor een 
auteur, een belangrijk aspect ervan is 
ook het moreel recht. Hiermee wordt de 
integriteit en de reputatie van de auteur 
beschermd, en ook de intieme band die 
een auteur heeft met het werk. Zo komt 
het dat een auteur alles mag bepalen 
over het werk. Gaande van de tarieven 
tot de omstandigheden. Ruud De 
Ridder wenst  bijvoorbeeld niet dat zijn 
teksten in de stad Antwerpen worden 
opgevoerd (behalve door zijn eigen 
gezelschap uiteraard). En zo kunnen 
auteurs ook ticketjes voor de première 
vragen of  andere voorwaarden stellen.

KASSA, KASSA
Hoe ga je als gezelschap om met de 
kosten van de auteursrechten? Uit 
een recente poll van dit magazine 
blijkt dat maar liefst één op drie 
gezelschappen af  en toe (en 10% 
van de respondenten zelfs vaak) zelf  
een toneelstuk creëert zodat er geen 
auteursrechten betaald moeten worden. 
Een creatievere oplossing bestaat er 
niet. De opvoeringskosten kunnen 
inderdaad hoog oplopen. Wie de 
gemiddelde SABAM-tarieven kent die 
een groep aangesloten bij OPENDOEK 
worden aangerekend (vertrekkende 
vanaf   € 50 per opvoering voor de 
kleinste zaalcapaciteit), kan schrikken 
bij het zien van wat sommige 
buitenlandse auteurs als minima-
tarieven aanrekenen. In Vlaanderen 
geldt het SABAM-tarief  als de norm. 
In het buitenland liggen de minima 
aanzienlijk hoger. Maar het hangt echt 
van de agent af  hoeveel er gevraagd 
wordt. Veel grote namen hebben ook 
een te nemen of  te laten-houding. 
Als je niet wil betalen voor hun hoge 
tarieven, dan gaat de opvoering gewoon 
niet door. Welke namen kan je beter 
vermijden als je geen te hoge factuur wil 
zien? Eve Ensler (‘Vaginamonologen’), 

TIP! 

Vergeet de 

vertaler en/of 

bewerker 

niet!

START

Ga naar www.theaterbib.be

Het is een eigen creatie 
(vergeet je muziek niet 

aan te geven!

We 
hebben dit 
nagevraagd 

en dit 
hoefde niet

Vraag het 
na bij de 

theaterbib

Ik weet niet waar deze zitten

Ik weet niet waar deze zitten

Vraag het na bij de auteur 
OF

Vraag het na bij de 
rechthebbenden

OF 
Vraag het na bij de theaterbib

Vraag het na bij de auteur 
OF

Vraag het na bij de 
rechthebbenden

OF 
Vraag het na bij de theaterbib

WEET 
NIET/
NEEN

WEET 
NIET/
NEEN

WEET 
NIET/
NEEN

WEET 
NIET/
NEEN

Vraag het na bij 
de rechthebbenden 

OF
Vraag het na bij de 

theaterbib

Wij hebben brochures aangekocht

Wij hebben tijdig 
auteursrechten betaald

Wij hebben
 toestemming ontvangen

TIP! 

Hou zeker 

rekening met de 

betalings- en/

of afrekenings-

voorwaarden

NEEN

JA

JA

TIP! 

Vergeet de 

vertaler en/of 

bewerker 

niet!

De tekst is vrij 
voor opvoering

Wij hebben 
toestemming 

gekregen

Wij weten welke 
tarieven van 

toepassing zijn

Wij hebben 
auteursrechten 

gevraagd
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Aantal aangiftes in 2013 
SABAM/ALMO: 491 
SACD/DeAuteurs: 34  

Ieder theaterseizoen bezorgt OPENDOEK 
honderden aangiftes van opvoeringen 
aan de auteursbureaus SABAM, ALMO, 
SACD en DeAuteurs. En ieder jaar stijgt 
dit aantal. Door de korting die we kunnen 
bieden aan gezelschappen op deze 
manier, en door blijvend te informeren, 
zijn de meeste amateurspelers zich ervan 
bewust dat auteursrechten een onont-
koombaar aspect van de productie zijn. 
Vermeld steeds je lidmaatschap van 
OPENDOEK want het levert korting 
op, niet alleen op de auteursrechten: 
bij ALMO krijg je 10% korting op de 
tekstaankoop.

Meer weten? Surf naar:
www.theaterbib.be/auteursrechten
SABAM: www.sabam.be en  
www.onlinedepot.be
SACD: www.sacd.be
ALMO: www.almo.be
De Auteurs: www.deauteurs.be
Toneelfonds Janssens:  
www.toneelfonds.be
Nog meer info over auteursrechten: 
www.kunstenloket.be
Billijke vergoeding: www.bvergoed.be
Publiek domein:  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Publiek_
domein

“ Ze kunnen niet voor één groep  
een uitzondering maken.”

 
Helemaal eens

 

Eens

 

Neutraal 

 

Niet eens

 

Helemaal niet eens

EEN AUTEUR ZOU 
NOOIT MOGEN 

VERBIEDEN 
DAT ZIJN/

HAAR TEKSTEN 
OPGEVOERD 
WORDEN?

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

Meer info: www.opendoek-vzw.be.

15%
20%

6%

24%

35%

Aantal respondenten: 164

John Cleese (‘Fawlty Towers’), William 
Golding (‘Lord of  the Flies’), … Als 
de auteur door een Amerikaanse 
agent wordt vertegenwoordigd, kan 
je er zeker van zijn dat je meer zal 
betalen. Wees dus voorzichtig met 
Angelsaksisch repertoire (je weet 
immers nooit zeker waar de agents 
zitten). Het gebeurt af  en toe dat 
groepen alvast beginnen te repeteren, 
zonder geïnformeerd te zijn over de 
tarieven. Eens ze te weten komen hoe 
het financiële plaatje eruit ziet, zijn 
ze soms al zo ver gevorderd in hun 
productieproces dat er geen terugkeren 
meer mogelijk is. Informeer je dus 
steeds op voorhand over de tarieven 
zodat je niet voor verrassingen te 
staan komt. Gemiddeld is het SABAM-
repertoire met prijzen vanaf  € 50 het 
voordeligst. SACD-repertoire heeft 
een absoluut minimum van € 70 voor 
OPENDOEK-leden. Bij Toneelfonds 
Janssens vind je teksten die je voor 
een minimum van €20 kan opvoeren, 
maar evengoed repertoire dat je niet 
voor minder dan € 140 kan opvoeren. 
De duidelijke catalogus vermeldt wel 
overal de tariefcodes. In welke mate 
het financiële aspect de stukkeuze 
bepaalt, moet elke groep voor zichzelf  
uitmaken. Sommige betalen graag 
meer voor repertoire dat al lang op het 
verlanglijstje staat. Of  kiezen telkens 
voor Ruud De Ridder (die ook hogere 
minimumtarieven vraagt) omdat ze er 
iedere keer succes mee oogsten. Als het 
maar een bewuste keuze is.

AAN DE SLAG MET BESTAANDE TEKST
Wat als je een tekst wil bewerken? Als 
je zelf  een toneelstuk wil vertalen of  
bewerken heb je toestemming nodig als 
de schrijver minder dan 70 jaar dood is. 
Ook als je een bewerking of  vertaling 
maakt van een reeds eerder bewerkt of  
vertaald stuk, heb je toestemming nodig 
van de betreffende bewerker of  vertaler. 
Sommige auteurs zijn heel soepel met 
het toelaten van veranderingen in hun 
tekst. Als ze maar opgevoerd worden, 
bij wijze van spreken. Ga je Samuel 
Beckett spelen, verzeker je er dan van 
dat je regel per regel de tekst volgt. 
Een (nieuwe) vertaling is lang niet zo 
hoogdrempelig als je zou verwachten. 
Jaarlijks wordt er heel wat voornamelijk 
Frans- en Engelstalig repertoire vertaald 

door amateurtoneelbeoefenaars. Ze 
vinden online nieuwe teksten, vragen 
toelating bij SACD, SABAM, ALMO, … 
en gaan zelf  aan de slag. Behoort de 
auteur wiens repertoire je wil vertalen 
of  bewerken tot het publiek domein? 
Dan heb je helemaal vrij spel als je 
met het origineel (dus geen bestaande 
vertaling!) aan de slag gaat. Zo kan je 
rechtenvrij loos gaan met het werk van 
William Shakespeare, Carlo Goldoni, 
Anton Tsjechov, Molière, Georges 
Feydeau, August Strindberg, … Wie zijn 
weg kent in auteursrechtelijke materie 
kan er creatief  mee omspringen. En 
wie de weg nog niet kent, kan steeds 
terecht bij OPENDOEK voor alle info 
over rechtenbeheer, toelating, tarieven 
en zo meer.
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We zagen Niks (Peter De Graef) door 
Diontheater op het theaterfestival Spots op 
West. En dat was voor ons het hoogtepunt 
van het weekend. Een man vertelt over 
niks, maar eigenlijk vertelt hij zijn leven. 
Een leven dat volgens hem weinig of ‘niks’ 
betekent, maar hoe meer hij vertelt, hoe 
meer blijkt dat deze man in zijn leven al 
heel wat doorstaan heeft en daar nu nog 
de gevolgen van draagt. Een schitterende 
tekst, prachtig gebracht door de acteur. Fijn 
ook hoe dit bij momenten zware thema met 
de nodige humor gebracht wordt.

Ooit al op het dorpsplein van Melle 
geweest? Dat moet je beslist eens doen. 
Wij belandden daar toen we naar Blowing 
gingen van Colisse & Co. We nuttigden 
nog een witte wijn in het ‘Gildenhuis’, een 
supergezellig café op datzelfde dorpsplein. 
Bij het binnenstappen in de zaal - ja, op 
datzelfde pleintje - waan je je in een tele-
tijdmachine. Je komt terecht in een oude 
cinema- of theaterzaal waar de verhalen 
in de muren verborgen lijken en even, heel 
even maar, doet deze zaal je terugdenken 
aan lang vervlogen tijden. De helft van de 
zaal is afgezet met zwarte doeken waardoor 
je in een klein, gezellig theaterzaaltje 
terecht komt. En dan begint het stuk, een 
mooi stuk van Jeroen Van Den Berg. In 
zijn typische stijl (waar het absurdisme 
nooit veraf lijkt) vertelt Van Den Berg het 
verhaal van een moeder die 45 wordt en dit 
wil vieren met haar voor de buitenwereld 
perfecte gezin. De ideale wereld, die zij 
hoog houdt voor de schone schijn, brokkelt 
gauw af en laat alle personages verweesd 
achter. De humor is nooit veraf, al is het 

Kurt Velghe

Herfst is theatertijd! Daar we zelf  met drie 
producties bezig zijn, kwam er weinig in huis van 

theater gaan kijken. Gelukkig hadden we ‘Amateurs’ 
op VTM. Maar ondertussen pikten we toch af  en toe 

zelf  nog een toneelvoorstellinkje mee.

Herfst, voorbode  
van koning winter...

moeilijk om de juiste acteerstijl te hanteren. 
De zoon weet de perfecte toon te vinden en 
speelt de pannen van het dak. Een aanrader 
voor wie houdt van het ‘andere’.

Tot slot doken we onder in de knotsgekke 
sprookjeswereld van Studio Zwevegems 
Teater. Met hun versie van Doornroosje 
slagen ze er in om ons voor de derde 
keer op rij te overdonderen met hun 
eigentijdse versie van een klassiek 
sprookje (na Aspoes en Robin Hoed). Stefan 
Vancraeynest verzamelde alle ingrediënten 
van het alomgekende sprookje in zijn 
schrijvershoofd en maakte er een eigen, 
knotsgekke cocktail van, met alle gevolgen 
van dien... Laat de boel dan ook nog eens 
regisseren door de bijzonder creatieve 
zoon van de schrijver (Simon) en je wordt 
ondergedompeld in een wereld waar de 
wetten van de logica zwaar op de proef 
gesteld worden. Het bouwen van het 
decor bij aanvang is bijvoorbeeld een 
fantastische vondst, evenals de zwanen 
van de koninklijke vijver die altijd maar 
andere attributen aandragen. Een bijzonder 
genietbare voorstelling dus waar zoveel 
in gebeurt dat je wel een tweede kijkbeurt 
zou willen om zeker te zijn dat je alles wel 
gezien hebt.

Ondertussen heeft de herfst echt zijn 
intrede gemaakt en kunnen we naar 
hartelust genieten van theater in de vele 
kleine en grote theaterzaaltjes die Vlaan-
deren rijk is. Misschien lopen we elkaar wel 
eens tegen het lijf en kunnen we uitgebreid 
praten over onze grote passie, theater. Tot 
toneels!

‘Doornroosje’ - Studio Zwevegems Teater 
© Jelle Vanmarcke

“ Een knotsgekke 
cocktail, met alle 

gevolgen van dien…”
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“ Bij het ‘vreemd gaan’ zijn  
er ook thuisblijvers.”

Waarom doe je dat?
B. Bevriende mensen vragen je hier en daar 
om mee te spelen en zo rol je er in. 
M. Omwille van de variatie. Musical is mijn 
passie en die vind ik niet overal. Verschil-
lende benaderingen van theater maken en 
de mogelijkheid van een eigen creatieve 
inbreng vind ik wel belangrijk.  
N. Om grenzen te verleggen en de lat 
hoger te leggen. Nieuwe dingen leren. De 
goesting niet verliezen. Andere manieren 
van theater beleven en grenzen verleggen, 
ook in figurentheater, is uitermate boeiend. 
Soms heb ik wat meer ‘eten’ nodig.
R. Een regisseur van een andere groep 
vroeg me er te spelen. In het begin kan 
dat wat stroef verlopen, maar als het klikt, 
word je gauw opgenomen. 

Doe je meer dan acteren?
B. Bij  AMA-producties ben ik de drijvende 
kracht. Dat houdt van alles in want we 
trokken met een vorige productie 32 keer 
de provincie door. Bij andere verenigingen 
ben ik alleen spelend lid.
M. Voor mijn eigen groep schrijf ik, zoek 
ik locaties en sta ik in voor de organisatie. 
Prettig zweten dus, door een hoop prakti-
sche zaken.  

Vreemd gaan
Walter Samoy

Er was een tijd dat je als theaterbeoefenaar je leven 
lang trouw bleef  aan één toneelgroep, de jouwe. 

Vandaag is ‘shoppen’ erg in. Bart (B), Marijke (M), 
Nicole (N) en Rinda (R) zijn actief  in meer dan één 

theatergroep. We leggen die gezegende actievelingen 
enkele vragen voor.

N. Aan decor helpen, promotie verzorgen, 
opkuis noem maar op… allemaal noodzake-
lijke activiteiten. Bij elke vereniging is mijn 
inzet even groot.
R. Bij een groep ben ik ook verantwoorde-
lijk voor de bar (en meestal er achter).

Heb je voorkeur voor een groep?
B. Niet bepaald. Stukkenkeuze, regisseur 
en voldoende tijd geven wel de doorslag.
M. De eigen groep natuurlijk. Hoofdzaak 
is dat het project interessant oogt en dat 
iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Anders 
haak ik af.
N. Neen, zolang er een toffe groepsgeest 
heerst en men kwaliteit nastreeft, ben ik 
verkocht.
R. Neen. Het moet wel prettig werken zijn 
aan een waardevolle productie.

Wat drijft je?
B. De beet van de microbe, de zin om te 
spelen en het sociale aspect. Ik hou van 
mensen. 
M. Ik droomde om van theater mijn 
beroep te maken. Het liep anders, maar 
de drang is gebleven. Werken met 
verschillende mensen aan een productie 
vind ik van het mooiste wat er is. Mij drijft 
de liefde voor de magie van het gebeuren 
met verwante zielen.
N. De persoonlijke verrijking en het 
sociale aspect. Je krijgt een ruimer 
inzicht, je durft meer aan, je leert nieuwe 
dingen, je graaft in geschiedenis of 
filosofische denkbeelden, in alles wat 
je tekst en de vertolking boeiend kan 
maken voor jezelf en de toeschouwer. Een 
schone bezigheid, theater maken. Toch?

R. Het verslaafd zijn aan spelen en de 
onbetaalbare warmte van het samen 
creëren.

Waar haal je de tijd?  
B. Ik ben vrijgezel. Een gezinsleven 
slorpt me niet op. Dat maakt het toch 
gemakkelijker. 
M. Nu ik werk moet ik bewuster kiezen 
en beter plannen. In mijn studententijd 
kon ik mij meer engageren. De vrije tijd 
slonk geweldig. Jammer, maar niets aan 
te doen.    
N. Tijd? Als het om theater gaat, vind ik 
alle tijd van de wereld.
R. Meestal wordt het serieus puzzelen 
met de beschikbare tijd.

Hiermee is het hoofdstuk ‘shoppen’ 
helemaal niet van de baan. Hoe reageert 
een groep, wanneer een lid gaat spelen 
hij een andere groep? Blijft die persoon 
nadien even welkom? Zijn spelers bereid 
in hun eigen groep een minder aantrek-
kelijke rol te spelen als bij een andere 
groep een mooiere rol wordt aangebo-
den? Ontstaat er geen na-ijver omdat 
sommigen nooit worden ‘gevraagd’? Wat 
met de consequenties qua subsidiëring? 

In Oost-Vlaanderen mag een groep niet 
deelnemen aan een klasseringstornooi 
met een speler die dat jaar (of zelfs het 
jaar daarvoor) met een andere groep aan 
het tornooi deelnam… 

Bij het ‘vreemd gaan’ zijn er ook 
thuisblijvers. Wat denken zij over dit 
fenomeen?
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Gelukkig weerzien
Jef Mellemans

Waarom kunnen mensen zo moeilijk afscheid nemen? Als 
iets leuks ten einde is, waarom willen we er dan zo vaak toch 

nog een vervolg aan breien? Spelen onze emoties en sociale 
behoeften zo’n grote en voor sommigen zelfs dwingende rol, 

dat we de contacten die we opbouwden tijdens bijvoorbeeld 
een cursus, toch nog willen voortzetten, ook al is de eindmeet 

van die cursus bereikt?

‘Onschuld’ – Theater Playerwater (Landjuweelfestival 2014) © Katleen Clé
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“ Je verhaal door een ander laten 
vertellen, creëert openheid.”

B
lijkbaar wel. Vooral als het ‘ding’ 
waardoor we een periode samen 
waren, iets heel gemeenschap-
pelijks heeft, dezelfde interesses 

opwekt, een emotioneel geladen item 
is, zoals bijvoorbeeld theater. Als dan 
iemand met toch een zekere vorm van 
gezag het voortouw neemt, is de trein 
voor nieuwe ontmoetingen vertrokken. 
Zeker als het interessante item verwant 
blijft met de eerste groepservaring. 
Deelnemers aan een regiecursus vragen 
naar een vervolg op die cursus, gaan vanaf  
de ‘scheiding’ naar elkaars voorstellin-
gen kijken, plannen (toneel)activiteiten 
waarbij zij als groep opnieuw kunnen 
samen zijn, liefst toch wat onderschei-
den van anderen, desnoods gaan ze (ver) 
weg van de vertrouwde omgeving zodat 
vreemde inmenging minder gemakkelijk 
is. Zolang het belangrijkste cement niet 
zozeer de kameraadschap maar wel het 
gemeenschappelijke item is, kunnen we 
spreken van een innerlijke motivatie die 
zeer bevruchtend, zeer verrijkend kan 
zijn en waarbij men niet op een inspan-
ning kijkt. Van deze laatste soort ervaring 
schetst Bernard Soenens twee concrete 
voorbeelden.

TIEN JAAR LATER
Een langlopende cursus in 
weekendformule. Ideale broeiplaats 
voor toekomstige regisseurs. Drie 
intensieve jaren. Nu tien jaar geleden. 
Met docenten als Ed Vanderweyden, 
André Lefevre, Afke Bruyninckx… Aan 
het eind zijn er eindwerken en dan valt 
het stil. Op een barbecue vinden we het 
leuk om elkaar terug te zien. We blijven 

bijeenkomen. Maar we hebben ook nood 
aan iets inhoudelijks. Op een weekend in 
Westouter nodigen we André Lefevre uit 
om zijn cursus dramaturgie af  te werken. 
Onder de bomen bij boer Capoen. Aafke 
geeft spelbegeleiding op de binnenruimte, 
die normaal dienst doet als parking. De 
deelnemers zijn een mix van geslaagden 
en niet-geslaagden, want het eindwerk 
indertijd was een examen. Wat overblijft, 
is een goed gevoel; “We zijn blij dat we 
die cursus gevolgd hebben.” Een jaar later 
nodigen we Jorre Vandenbussche uit. Hij 
werkt rond spreken op muziek. We gaan 
kijken naar ‘Hebzucht’ door Braakland/
ZheBilding met Jorre in de cast. Daarna 
leert Piet Arfeuille ons de finesses van 
Samuel Beckett. Nog eens in Westouter. 
Dit jaar zoeken we het in de clownerie 
en in de Ardennen. Wat bezielt ex-
deelnemers aan een cursus en wat brengt 
hen tien jaar later nog steeds bijeen? 
Sommigen die destijds in een vaste 
groep zaten te verkommeren, zijn nu 
freelancers, anderen zijn wegens ziekte 
gestopt maar toch nog geïnteresseerd. 
Tussendoor gaan mensen ook kijken naar 
elkaars voorstellingen. De regiecursus 
heeft een push gegeven, heeft veel 
losgemaakt. Het was vooral zeer intensief: 
hard werken, veel opdrachten, acteurs 
zoeken, voorbereiden. Het hele weekend 
was er maar één ding: theater. Weg van de 
wereld. Blijvende vraag is: waar kunnen 
we verder voedsel halen? We hebben 
namen in petto: Peter Van den Eede, Jos 
Verbist, Tom Ternest en Paula Bangels. 
Steven en Bernard nemen het voortouw. 
Op basis van de evaluatie van de vorige 
keer, kennen we de noden en zoeken we 
begeleiders. Elkaar blijven ontmoeten is 
een opsteker.

FENIKS 
In 2006 was er in Maastricht het project 
‘on the border’.  Braakland/ZheBilding 
(BZB) werkte met spelers en muzikanten 
uit Vlaanderen, Letland, Estland en 
Nederland. Stijn Duvillé, Adriaan Van 
Aken en Rudy Trouvé  interviewden de 
acteurs. Daarna was er één week werken 
in Estland en de voorstelling  ‘Why am 
I in Scotland,  I have no reason to be in 

Scotland’ was geboren. Tussen Estland en 
‘On the border’ zaten er drie maand maar 
we bleven contact houden. Maastricht kon 
toch niet het eindpunt zijn? Dat vonden 
de regisseurs van BZB ook. Er volgde een 
voorstelling in Leuven in de zaal van BZB. 
We stelden een lijst op van internationale  
festivals. Dat was erg hoog gegrepen. 
Spots op west 2007 was één week 
werken: voorstelling opnieuw bekijken, 
aanpassen. Tof  was dat Stijn, Adriaan en 
Rudy ‘Why am I in Scotland’ echt als een 
Braakland-productie afficheerden. Spots 
op West lukte vrij aardig. Er was drive 
om door te gaan. In mei 2008 zijn we dan 
naar Rujinea (Letland) gegaan. Ook weer 
met de regisseurs. Het viel in de juiste 
plooi. Merkwaardig toch na een lange 
tussenperiode. Verschillende karakters, 
extrovert, introvert, verschillende 
culturen. Veel discussie. Vooral over de 
werkprocessen. Discussie onder acteurs 
o.a. over de noodzaak van opwarmingen 
en Stijn die zegt: “Ik warm me op met 
warme koffie.” Na voorstellingen in elk 
van de landen (Maastricht, Leuven, 
Westouter, Rujinea, Viljandi) was de cirkel 
rond. We zijn wel in contact gebleven via 
Facebook. Ook fysieke contacten. Valmar 
is naar België gekomen, maar woont 
nu in London. Ieder heeft een parcours 
afgelegd, sommigen zijn professioneel 
gegaan. Die productie heeft wel iets 
losgeweekt. Sommigen hebben hun job 
opgezegd om met theater bezig te zijn. 
Een ervaring voor het leven. Vriendschap 
en respect voor elkaar zijn bepalende 
elementen om er mee door te gaan. Voor 
de meesten was ‘Scotland’ een heel andere 
manier om met theater om te gaan. “Je 
moet je eigen verhaal vertellen”, wist Stijn, 
maar in de interviews mag je fantaseren. 
Merkwaardig dat  iedereen wel een waar 
gebeurd verhaal vertelt. Dat verhaal door 
een ander laten vertellen creëert een 
openheid. Straf  ook om met alle materiaal 
één verhaal te maken. Toen kwam Spots 
op West 2015 en de reflex: “Daar moeten 
we bijzijn”. Er is contact met Valmar en 
Maaike. Iedereen wordt aangeschreven en 
binnen de week heeft iedereen toegezegd. 
Maaike, ondertussen regisseur, leidt de 
dans. ‘Fenix’ genaamd.
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Wat is het leukste 
geschenk na een 
productie?

Anoniem

Na de laatste voorstelling wordt er door het 
bestuur aan alle medewerkers ‘de spiegel’ 
aangeboden. Hierop liggen er diverse 
lekkere hapjes. De spelers voorzien meestal 
een geschenkmand met zaken die verband 
houden met de productie. De regisseur houdt 
een  ludieke speech over de spelers en de 
medewerkers. 

Sabine Penninck

Wij krijgen steeds een ruiker bloemen, maar 
het leukste ’geschenk’ is steevast het warme 
applaus en soms de staande ovaties.

Edgard Van Gijsel

Het applaus van het publiek is de enig echte 
waardering voor de geleverde prestatie. En 
als je dan als regisseur ergens achteraan in 
een hoekje zit en het publiek, bij het verlaten 
van de zaal richting foyer, je plots herkent 
van de foto in het programmaboekje en je 
wat onwennig toelacht terwijl ze duidelijk 
tegen hun buur iets zeggen als “kijk, daar, 
dat is hem”, dan wordt je ego gestreeld.

Marleen Korthoudt

Het leukste vind ik de nabespreking van de 
regisseur waar hij kleine anekdotes uit de 
repetities verwerkt. Foto’s of een video zijn 
tegenwoordig niet meer weg te denken en 
dat zijn blijvende herinneringen waar je vele 
jaren later nog plezier aan beleeft.

Dirk Crommelinck

Voor altijd in mijn geheugen: acht staande 
ovaties na een voorstelling van ‘Amadeus’ 
bij  Zwevegems Theater; vier na de musical 
‘Footloose’; na honderd producties een 
‘life-time achievement award’ krijgen van de 
familie en een heel fijn t-shirt van vrouw en 
kinderen; na een voorstelling van ‘Wachtend 
op Godot’ de prijs voor beste acteur krijgen; 
Na ‘Drie (3) Zusters’ met de WAANzin in het 
Landjuweel door de (toen nog) jury geprezen 
worden voor fijn samenspel; maar bovenal, 
elke keer weer: de vriendschap!
En de openingszin en de laatste zin, want dat 
levert zoveel mooie herinneringen op.

Monique Van Looveren

Het mooiste geschenk is,  wanneer iemand 
weken of maanden na de opvoering je nog 
aanspreekt over die ene rol of dat toneelstuk 
en zegt dat hij of zij er zo van genoten heeft. 
Ook het nagenieten wanneer alles in de juiste 
plooi gevallen is: het groepsgevoel, de klik met 
de regisseur, het bijna ’zwevend’, ’inlevend’ 
je  personage vertolken, elke keer opnieuw.

Anneliese De Boeck

Een heel mooi lederen boek, oorspronkelijk 
met lege pagina’s, waar elke jongere die had 
meegespeeld in ‘Armandus De Zoveelste’ een 
personagefoto had staan met een persoonlijk 
tekstje. Ontroerend mooi, leuk, grappig, een 
hele fijne herinnering van onschatbare waarde.

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

Gwen Deprez

Als regisseur geef ik na een productie vaak 
aan iedereen een klein tulen zakje met 
daarin kleine strookjes papier met com-
plimenten opgeschreven. Een persoonlijk 
woordje van dank, een persoonlijk schouder-
klopje, een warme knuffel, een pluim. 
Zelf heb ik eens een regisseursstoel 
gekregen. In het programmaboekje stond 
een regisseursstoel afgebeeld. Ik riep 
lachend dat ik wel zo’n stoel hebben wou. 
Blijkbaar was het niet in dovemans oren 
gevallen. Na de laatste voorstelling kreeg 
ik zo’n schitterende canvas regisseursstoel 
tot grote hilariteit van iedereen toen ze mijn 
stomverbaasde gezicht zagen.

Anoniem

Als regisseur kreeg ik ooit een vogelkooi met 
daarin een vliegtuigje (uit Kongo, denk ik). 
En ook een eigen gemaakt popje dat Maud 
uit ‘Harold en Maud’ moest voorstellen. 
Soms krijgt de regisseur enkele flessen, die 
komen altijd wel van pas. 
Maar het leukste geschenk is de ruiker 
bloemen voor mijn vrouw.

Toon Van Hoyweghen

Er zijn een aantal cliché attenties zoals 
bloemen, chocolade of een flesje. Het tofste 
geschenk lijkt mij de kans om het stuk later 
te hernemen. Het biedt je toekomstperspec-
tief en het laat je toe nog meer te genieten!
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Je bent opgeleid als beeldend 
kunstenaar, maar altijd bezig 
geweest met theater. Hoe komt dat?
Theater heeft me altijd al gefascineerd. Als 
kind maakte ik voorstellingen thuis. Dat 
was toen nog met de poppenkast. Maar ik 
dacht na over licht, over kostuums, decor 
enzovoort. Het heeft wel een tijd geduurd 
voor ik me echt bewust met theater ging 
bezig houden en voor ik mezelf  zag als 
theatermaker.

Is het dan begonnen met Het 
Etherisch Strijkersensemble 
Parisiana?
Ja, zeker. Parisiana was een groep die 
vooral acties bracht, een soort van perfor-
mances. We luisterden avonden op met 
muziek, maar vooral met absurdistische 
acties zoals valse garçons die het publiek 
bedienden, en bloedgroepquiz. . . We 
werden door onze verschillende optredens 
meer en meer bekend en begonnen rond 
te toeren. Maar het was nog geen echt 

Ja, maar in het begin deed ik dat niet. 
Dat ben ik pas beginnen doen met Tg 
Ceremonia. Dat groeide ook geleide-
lijk, want in het begin was dat nog wat 
voorzichtig. Het is een manier om iets uit 
te vergroten en karakter te geven aan de 
personages. Maar dat gebeurt natuurlijk 
vooral ook door de acteurs zelf. Ze moeten 
het personage kunnen neerzetten.

En hoe gebeurt dat dan?
Tekst ontstaat geleidelijk. Er komt heel 
veel improvisatie aan te pas, zodat de 
acteurs hun personage kunnen vinden. 
Zodat de tekst bij de personages past.

Wie waren je inspiratiebronnen 
voor je theater?
Belangrijk bij het stichten van Tg 
Ceremonia was het werk van Grotowski. 
Een workshop en verschillende stages bij 
Grotowski hebben geleid tot de oprichting 
van Tg Ceremonia. Maar daarnaast was 
ik ook overdonderd door het werk van 
Franz Marijnen, The Living Theater, en 
door ‘De Dodenklas’ van Tadeusz Kantor. 
Dat was fantastisch. Dat had ik nog nooit 
meegemaakt. Door die dingen te zien, ben 
ik op zoek gegaan naar mijn eigen taal. En 
zo heb ik meer en meer mijn eigen manier 
van theater maken gevonden, zoals bij Tg 
Ceremonia.

theater. Het ging ook allemaal heel snel. 
Rond de tafel zitten, samen een idee 
bedenken en dan een week later spelen. 
Het was met weinig budget, maar met een 
grote goesting. Ik was toen nog veel meer 
organisator en veel minder regisseur.

Maar later begon je dan wel met 
regisseren?
In het begin maakte ik voorstellingen op 
uitnodiging en moest ik nog groeien als 
regisseur. Later kwamen dan voorstellin-
gen als ‘Patrick’ en ‘Achiel De Baere’. Voor 
‘Achiel De Baere’ vond ik mijn inspiratie in 
een zakagenda die ik had gevonden op de 
markt van St.-Jacobs in Gent. De dagelijkse 
gebeurtenissen die deze man (Achiel) 
had neergeschreven inspireerden mij tot 
een verhaal van een duts: een man die de 
vrouw die zijn redding zou kunnen zijn, 
uiteindelijk verliest en verstoot.

Die kleine verhalen intrigeren je?
Ik probeer uit die kleine verhalen iets 
te distilleren. Ik toon de kracht van de 
personages, de kracht van het materiaal. 
Vaak kreeg of  vond ik schriftjes, foto’s, 
dagboeken die me konden inspireren.

Veel mensen kennen je werk vooral 
door de make-up die acteurs dragen, 
de uitvergrote gezichten.

EEN GESPREK MET ERIC DE VOLDER

Op zoek naar een eigen taal
Eline Van de Voorde

De kleurrijke stukken van theatermaker Eric De 
Volder (1946-2010) tonen eenvoudige mensen. 

Het kleine wordt groot. Gewone verhalen, vaak 
gebaseerd op gevonden materialen, worden 

uitvergroot en versterkt. Een theatermaker die het 
hedendaagse theaterlandschap mee vorm gaf. 
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L
ize Verlooy, aan het werk op 
het voorbije Landjuweelfes-
tival in Gent met ‘Vlinders’ 
(muzikaal figurentheater, 

samen met Lander Cornelis en The 
Bracket Percussion) is gefascineerd 
door de ‘multidimensionale wereld’ 
van figurentheater, door “de spanning 
tussen droom en werkelijkheid, en 
door de mystiek die rond de folklore 
en de grote verhalen hangt.” Dat je 
de pop of  het object een ziel kan 
geven, is de ultieme fascinatie. Daar 
sluit Vick Verachtert zich bij aan. Zij 
studeerde enscenering in Berlijn en is 
onder meer kostuumontwerpster- en 
uitvoerster bij verschillende gezel-
schappen. Op het Landjuweel in Gent 
leidt ze de workshop ‘Textielpoppen 
maken’. Verachtert wil werken “met 
alledaagse gebruiksvoorwerpen en 
het object een betekenis geven, het 
laten leven.” Door weinig te ‘tonen’ het 
publiek veel laten zien. “Iets levenloos 
kan een emotionele impact geven.”

Roger Arteel

Zowel in het beroeps- als in het vrijetijdcircuit 
van het figuren- of  objectentheater duiken 

telkens weer jonge makers op die vanuit een 
intens speelgenot opmerkelijk presteren en er 

ook nog een eigen, ietwat uitdagende opinie op 
na houden. Stof  voor een ruimere discussie?

Vanuit een lang verkeerd begrepen 
situatie is poppen- en marionetten-
theater nagenoeg veertig jaar geleden 
aan een niet te stoppen evolutie 
begonnen. De pop brak uit de kast in 
een mengvorm van manipuleren en 
acteren. Een grotere ruimte noopte 
meer spelers tot andere creatieve 
mogelijkheden. Het aanbod van on-
derwerpen werd genuanceerder en een 
meer volwassen publiek kon worden 
aangesproken. 

Vick Verachtert houdt het bij manipu-
latie. Ze wil de aandacht voor het object 
niet laten afleiden. Ze doet beroep op 
de verbeeldingskracht van het publiek. 
Hoeveel is nodig om iets te vertellen 
en het te doen begrijpen, vraagt ze zich 
af. Daartegenover wil Lize Verlooy alle 
manieren van spelen uittesten. Voor 
‘Vlinders’ vertrekt ze vanuit live per-
cussiemuziek met klassieke concerto 
elementen, beeldende kunst en poëzie. 
Met deze elementen improviseert ze  
binnen een strakke verhaallijn. Verach-
tert echter vindt ‘het gesproken woord 
met figuren moeilijk en te concreet’. 
Ze tracht eerder met muziek inhoud te 
geven en situaties te creëren.

Een en ander hangt zeker af  van de 
opleiding die men als maker heeft 
gehad. Lize Verlooy en haar medespe-
ler Lander Cornelis hebben cursussen 

gevolgd bij onder meer Het Firmament 
in Mechelen, Vick Verachtert heeft 
geen ambitie om te acteren, en mani-
puleren doet ze enkel om het object een 
betekenis te geven. Inhoud is essentieel 
in haar werk en vormgeving is een 
zoektocht naar die essentie. “Bij ons, 
aldus Verachtert, gaat het als vanzelf  
over eenzaamheid. Objecten kunnen 
op de een of  andere manier eenzaam-
heid goed benadrukken.” ‘Vlinders’ 
van Lize Verlooy gaat over liefde als 
een alles overtreffende kracht, en ook 
over hoop en het blijven volgen van je 
hart. Ze voegt er wel aan toe dat je “als 
jonge startende en ongeconditioneerde 
groep je de vrijheid kan veroorloven te 
breken met bestaande wetmatigheden. 
Je zoekt binnen de mogelijkheden van 
een klein budget.” Het gaat er niet om 
onmiddellijk vernieuwend te willen 
werken, wel met weinig middelen veel 
te bereiken. Materiële beperkingen 
resulteren soms heel anders dan eerst 
gedacht, maar stuwen wel de creati-
viteit. Vick Verachtert pleit voor het 
gebruik van dagdagelijkse objecten en 
de grootte van de eventuele poppen 
of  figuren kan er een betekenis of  een 
meerwaarde aan geven. Het voordeel 
van objecten ten overstaan van acteurs 
moet ‘uitgebuit’ worden, vindt zij. 
Maar daarmee is het laatste woord 
rond deze vele tinten speelgenot niet 
gezegd.

Vele tinten 
speelgenot
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“ De pop brak  
uit de kast!”

‘Lentefee’ – Poppenkastgezelschap De Zoetekwakkel © Bjorn De Vree
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We geven het woord aan de klanten van de theaterbib. Wat 
werd er zoal ontleend in de theaterbib de afgelopen weken? 

En welke titels worden er aanbevolen? De volgende veel-
lezers hebben het over de laatste boeken die zij ontleenden.

Geert Defour 
Geert was jarenlang acteur bij het 
Mechels Miniatuur Theater en doceert 
momenteel aan het Conservatorium 
van Mechelen in de middelbare graad. 
Daarbij regisseert hij ook frequent bij 
amateurgezelschappen. Hij leest dus 
met twee doeleinden. Enerzijds om zijn 
leerlingen kennis te laten maken met 
interessant tekstmateriaal, anderzijds 
om zelf titels te kunnen suggereren 
bij verschillende gezelschappen. “Een 
grote inspiratiebron voor mij is wat ik 
zelf al gezien heb op scène. Ik bekijk 
zo’n veertig voorstellingen per jaar 
en als iets mij aanspreekt dan ga ik 
verder op zoek naar andere titels van 
een bepaalde auteur of gelijkaardig 
repertoire.” Zo ging Geert verder op 
zoek naar verschillende versies van 
‘Cyrano’ nadat hij een uitstekende 
voorstelling ervan in NTGent had 
gezien. 
Ook de teksten van schrijvers als 
Jeroen Olyslaegers en Filip Vanluchene 
interesseren hem. Bij Olyslaegers bv. 
‘Woeste hoogten, rusteloze zielen’ 
(naar  de roman van Emily Brönte). 
“Heel fysiek spel, de acteurs moeten 
echt wel durven.” Vanluchene lijkt dan 
weer moeilijk, maar heeft heel wat 
speelmogelijkheden.

Ella Peeters 
Ella is bezig met haar eigen groep 
Theater Milla aan een voorstelling 
over voedselschaarste en het recht op 
voedsel.  Voor Villa Cabral gaan ze een 
eigen voorstelling maken (‘No Need to 
Panic’)  en ze zoeken daartoe inspiratie 
in diverse teksten, o.a. ‘Nachtdieren’ 
en ‘Beschaving voor beginners’ van 
Hanneke Pauwe, ‘Isabella’s Room’ van 
Jan Lauwers, ‘Disco Pigs’ van Enda 
Walsch, ‘Equus’ van Peter Shaffer en zo 
voort. Een andere recente ontdekking 
van Ella is  ‘Slachthuis Vijf’  van Peter de 
Graef. “Zijn schrijfstijl is heel verrassend, 
absurd en ook grappig. De Graef 
beschrijft niet, hij is heel suggestief. 
Personages introduceert hij bijvoorbeeld 
niet door ze klassiek te beschrijven maar 
via een radioprogramma.”

Joke Emmers 
Actrice en theatermaakster Joke 
Emmers ontleende ‘Omdat we 
getrouwd zijn’ en ‘Mijnheer gaat op 
jacht’- beide van Georges Feydeau 
en  ‘De cocu magnifique oftewel de 
wonderbaarlijke hoorndrager’ van 
Fernand Crommelinck. “We maken 
momenteel een voorstelling getiteld 
‘You may now kiss the bride’ voor De 
Studio.” ‘We’ dat zijn Joke, Thomas 
Janssens, Matthias Meersman en 
Evelien Bosmans. Het viertal gaat voor 
de voorstelling aan de slag met scènes 
tussen koppels.  “We zoeken geschikte 
scènes uit bestaand repertoire.  ‘Omdat 
we getrouwd zijn’ klonk als een heel 
geschikte titel. Het stuk was helaas 
nogal gedateerd.” 
Benieuwd naar de scènes die het wel 
gehaald hebben? Op 8 en 9 december 
spelen ze in De Studio in Antwerpen.
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Nooit meer als vroeger
Tania Vanden Bossche

Een hartinfarct. Een hersenbloeding. Een auto-ongeval. 
Er zijn heel wat oorzaken waardoor je plots in een coma 

kan terecht komen. Patiënten die ontwaken uit een coma, 
wacht een zware revalidatie. En zelfs daarna blijven vaak 
de gevolgen van het letsel aanwezig bij motoriek, gedrag, 

emoties, sociaal functioneren, geheugen, aandacht, taal, ...

“ Je stapt niet zomaar  
af waar je wil…”

‘Desperado’ – Theater Peg (Landjuweelfestival 2014) © Katleen Clé
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I
n De Nieuwe Notelaar in Brugge 
wordt ondersteuning geboden aan 
volwassen personen met NAH, een 
niet aangeboren hersenletsel.  Men 
gaat er op zoek naar een nieuwe, 

zinvolle invulling voor het leven. Eén van 
de activiteiten die wordt aangeboden is 
toneelspelen.

SPOREN IN HET ONBESTEMDE
De acteurs werken ‘Sporen in het 
onbekende’ uit samen met regisseur Griet 
Carlier. Het is een aaneenschakeling van 
verhalen, anekdotes en situaties die zich 
voordoen op een metaforische treinreis. 
De voorstelling wordt ondersteund met 
geluidseffecten en videoprojecties. 
Mensen nemen de trein om ergens heen 
te gaan. Ze kunnen familie of vrienden 
bezoeken, een vreemde streek verkennen 
of gewoon enkel voor het werk sporen. 
Maar mensen kunnen ook met de trein 
reizen om weg te vluchten van de plaats 
waar ze zijn of van de situatie waarin ze 
verkeren. Het doel van een treinreis kan 
dus zeer verschillend zijn.

In dit toneelstuk merken treinreizigers 
vreemde zaken op: iedere reiziger heeft 
een andere bestemming maar ook een 
ander vertrekpunt, je stapt niet zomaar 
af waar je wil, mensen lijken wel te 
veranderen. Sommigen zijn niet zomaar 
medereizigers, anderen lijken meer 
te weten. Niet enkel de ruimte wordt 
dooreen geschud, maar ook de tijd lijkt 
zijn eigen weg te gaan. Enkel de manier 
waarop je met de situatie omgaat, heb 
je in eigen hand. De trein doet ons een 
beetje denken aan het leven: je stapt vol 
verwachting op, alleen of met iemand. 
Je kiest welke trein je neemt, welke 
bestemming je wil, hoe lang en hoe ver 
je wil reizen, maar de reis zelf wordt 
bepaald door tal van externe factoren.

De link tussen de treinreis en de wer-
kelijkheid is snel gelegd, deze tussen 
de werkelijkheid en het leven met NAH 
ook. Door de treinreis ervaren de acteurs 
opnieuw dat leven met NAH heel nauw 
verbonden is met ‘het leven zonder’. De 
toeschouwers worden meegenomen op 
een magisch-realistische reis door de 
tijd, door de wereld, door het leven. 

“ Vroeger was het een wedstrijd 
‘van buiten leren’.”

Vragen over het leven met NAH, een 
niet aangeboren hersenletsel? Dan 
kan je ook terecht bij Sig vzw – Sterk in 
grenzen verleggen. Sig informeert en 
sensibiliseert het brede publiek met 
vorming, publicaties en documentatie 
over functioneringsproblemen en hoe 
hiermee om te gaan. Sig begeleidt 
en adviseert organisaties met vragen 
over inclusie en integratie. Voor de 
derde keer op rij gaat Sig in zee met 
toneelgroep Ter Duinen.  
Meer info: www.sig-net.be

Griet Carlier is ergotherapeut in De 
nieuwe Notelaar in Brugge. “Het is 
mijn eerste productie als regisseur. 
Jacques Goetmaeckers, directeur van een 
revalidatiecentrum in Torhout, schoot 
mij ter hulp. Hij was mijn geestelijke 
vader in dit project en stoomde me klaar. 
Bij de eerste twee producties van onze 
toneelgroep Ter Duinen was ik assistent, 
het derde stuk regisseerde ik zelf 
omdat hij op pensioen ging. Hij gaf me 
vertrouwen om het te durven doen.”

SCHADUWFIGUREN
De acteurs met wie Griet werkt, dragen 
nog de gevolgen na de revalidatie van 
hun hersenletsel. Ze hebben fysieke 
beperkingen zoals een verlamming of 
een evenwichtsstoornis en soms zijn 
er spraakproblemen. Andere gevolgen 
situeren zich op neuropsychologisch vlak 
zoals het geheugen en de concentratie.
Griet: “Bij Ter Duinen zijn we creatief! Eén 
van de actrices had een spraakprobleem, 
maar dat lossen we op door er een 
Zweudse vrouw van te maken. Geheugen 
en concentratie lijken noodzakelijk om 
toneel te spelen, toch zijn we aangenaam 
verrast door de mogelijkheden van onze 
acteurs en hun concentratie die een uur 
stand houdt.  Net zoals bij een dirigent 
met muzikanten die hun partituren 
vasthouden, spelen ze bij ons met hun 
tekst. Dit is nodig om het spel te laten 
primeren. Vroeger was het een wedstrijd 
van buiten leren in plaats van toneel 
spelen. De begeleiding acteert niet 
mee, maar helpt achter de schermen. 
We hebben dan wel geen souffleurs 
nodig, wij zorgen wel voor schaduwfigu-
ren. Die blijven wel niet in de schaduw 
staan, ze tonen zich ook echt. Je kan het 
vergelijken met de toneelmeester, maar 
ze zijn sterker aanwezig op scène. Ze 
kunnen ook de acteurs helpen om zich te 
verplaatsen. Het is misschien niet evident 
om toneel aan te bieden als activiteit, 
maar ‘quality of live’ staat centraal bij 
alles wat we doen. Onze acteurs hebben 
er zelf voor gekozen om te spelen. 
Het werkt bovendien therapeutisch. Leren 
luisteren, respect hebben, samen iets 
opbouwen, alle sociale vaardigheden 
worden geoefend.  Daarvoor alleen al, is 
het de moeite waard.”
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Mijn creatief 
brein?

Belangrijk is het beschikbare budget?
Budget, of gebrek eraan, kan ons (zowel het 
productieteam als het publiek) veel of weinig 
verbeelding laten gebruiken. Weinig budget, 
gecombineerd met veel talent, leidt vaak tot 
uitzonderlijke creaties. Wanneer we tot het 
uiterste worden gedreven, blijkt ons brein 
heel mooie dingen te kunnen produceren. Het 
is zowat een creatieve deadline die we moeten 
halen, en dan trekken we alle registers open. 
Let wel op, dit kan alleen in combinatie met 
talent. Veel mensen hebben al bewezen dat 
weinig talent enkel resultaten boekt in combi-
natie met een publiek dat geen verwachtingen 
heeft. Laten we dit het Lesley-Anne Poppe 
fenomeen noemen. Het publiek verwacht 
enkel een flink stel borsten, en ja hoor, blijkt 
ze die toch wel te hebben ook.

Mag het zelfs een beetje meer zijn?
Een beperkt budget kan zelfs zo goed werken, 
dat iemand die het creatief proces minder 
begrijpt, dat budget zelfs wil opkrikken terwijl 
dit helemaal niet nodig is. In het geval van 
Cat People moest de regisseur zelfs vechten 
voor ‘minder is meer’. Het hoofdpersonage is 
een vervloekte vrouw, die zich in een panter 
transformeert wanneer ze emotioneel en 
opgewonden wordt. Ze ontwijkt dus steeds de 
ware liefde, in de hoop om na een romantische 
avond niet de stukjes van haar minnaar 
van tussen haar tanden te hoeven halen. 
Regisseur Jacques Tourneur gebruikte enkel 
suggestie om de illusie van transformatie 
weer te geven en werkte met schaduwen. 
Zijn producer had er geen vertrouwen in, en 
stond er op om een echte panter te gebruiken, 
desnoods maar half zichtbaar. Hij wou iets 
‘echts’ voor het publiek. Tourneur filmde deze 
extra scènes. De producer was overtuigd en 
vroeg wat de kosten waren om het dier en 
een trainer te huren. Tourneur glimlachte en 

Rik De Clercq

Wanneer we een verhaal willen uitbeelden, staan we vaak 
voor de keuze ‘hoeveel creëren we zelf, en hoeveel laten we 
over aan de creativiteit van het menselijk brein dat toekijkt?’
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‘Het land’ - TAL (Landjuweelfestival 2014) © Tim De Backer

zei: “Enkel mijn handen.” Hij had gewoon een 
schaduwspel gemaakt met niet meer dan zijn 
handen, maar de producer (en het publiek) 
waren helemaal overtuigd, omdat het verhaal, 
de regie, het camera- en monteerwerk zo sterk 
waren. Suggestie is wel degelijk heel sterk. 
In een latere productie (waarin De Duivel 
voorkomt) werd hij gedwongen om ‘Het Beest’ 
effectief aan het publiek te tonen. Opnieuw 
fout gedacht, want met het beschikbare 
budget bleek ‘Het Beest’ een trieste handpop 
met een hoog Sesamstraat-gehalte. Niemand 
heeft schrik van Koekjesmonster. Tenzij het 
natuurlijk achter jouw koekjes aan gaat...

Minder was dus duidelijk meer.
Soms is ‘meer’ toch net wat het publiek wil. 
Prima voorbeeld daarvan is de theaterversie 
van Evil Dead, het verhaal van een man die 
vastzit in een blokhut met vreselijke demonen. 
Hij heeft enkel een kettingzaag om zich te 
verdedigen. De film is griezelig én grappig, 
en het productieteam gebruikte meer dan 
honderd liter namaakbloed. De theaterversie 
mocht dus niet onderdoen, en als publiek wist 
je onmiddellijk dat er ‘actieve participatie’ 
ging komen: alle zetels waren met plastic 
overtrokken, en de eerste drie rijen kregen 
bij het binnenkomen een plastic regenjas. 
‘Afgehakte’ hoofden werden tijdens hevige 
scènes het publiek ingegooid, tot grote 
hilariteit in de zaal. Je kreeg dus waar voor 
je geld, en je ging met tastbare souvenirs 
tevreden naar huis. Een standje in de lobby 
met een stevig wasproduct was misschien 
geen slecht idee geweest...

Je kan natuurlijk ook te ver gaan in de 
andere richting.
Hoe vaak heb ik al een toneelstuk gezien 
met een fantastisch episch verhaal (‘Richard 
III’, bijvoorbeeld), maar waar de regisseur 
besluit om iedereen in een anoniem grijs 
maatpak te steken. Om een modern publiek 
aan te spreken, want “het verhaal is zo 
relevant in onze tijden, en de mensen willen 
zelf van alles inkleuren”. Alsof het publiek 
het niet begrijpt indien men in de authen-
tieke klederdracht uit die tijd speelt, en de 
huidige relevantie compleet mist. Het publiek 
vraagt net om in die andere wereld onder-
gedompeld te worden. Dat is nu juist het 
escapisme waarvoor het betaalt. Tenzij hij een 
echte vakidioot is, gaat een slager niet voor 
zijn plezier een toneelstuk over een slager 
bekijken. Hij ziet al een ganse dag bloedend 

vlees, dus geef die man misschien een stuk 
met veel bloemetjes en bijtjes, er mag zelfs 
een stukje dans en muziek bij. En hij wil die 
bloemetjes niet zelf bedenken, hij wil ze ook 
zien, en indien mogelijk ruiken. Om het met 
een vreselijk technisch woord te beschrijven, 
een olifactorisch toneelstuk! (Ik geef je even 
de tijd om dit woord op te zoeken, ik heb 
hetzelfde moeten doen.) Een stuk reduceren 
naar de pure harde basis, zonder enige vorm 
van verfraaiing of visuele aankleding, zorgt 
ervoor dat de kijker zo bezig is met alle vakjes 
zelf in te vullen, dat hij niet meer open staat 
voor de subtiliteiten en voor goed acteerwerk. 
Hij zegt niet: “Wow, Jan Decleir zet alweer een 
fraai personage neer”, nee, hij vraagt zich af: 
“Waar stond die verrekte boom ook alweer? 
Was het nu een paard, of was het een ezel die 
ernaast stond?”
“Hoeveel dwergen waren er bij Sneeuwwitje, 
en waren dat nu echt allemaal grote kale 
venten in grijze maatpakken?” Indien ik 
zoveel wil nadenken, zal ik die avond wel mijn 
belastingaangifte invullen.

Misschien kunnen ze het publiek laten betalen 
per ‘ingevuld stuk’. Elk paard en elke ezel die 
je zelf moet bedenken, geeft je recht op 10% 
reductie op je ticket, of een gratis koffie in de 
lobby. Moet je je een heus kasteel inbeelden, 
ja, dat levert je al snel een hotdog en gratis 
parkeren op. “U wilt de volledig ingebeelde 
versie zien, mijnheer? Prima, U krijgt er een 
gratis dagtrip naar Plopsaland bij!” Dat zou 
toneelmakers al snel stimuleren om een 
tandje bij te steken, en gewoonweg dat hele 
kasteel bij elkaar te timmeren, en misschien 
zelfs een heuse ezel het podium op te duwen.

Maar wat werkt nu het beste, en in welke 
situatie?
Ik speelde ooit in een toneelstuk waar elke 
avond, in de finale, mijn hoofd afgehakt 
werd. Het was niet bepaald Shakespeare, dus 
voelde dat eigenlijk als een ware bevrijding, 
elke avond. Bij gebrek aan budget, en om 
de gevoelige zielen in het publiek te sparen, 
gebeurde mijn onthoofding als een scha-
duwspel. Met een beetje kunst- en vliegwerk 
lukte dat wel. Vraag blijft, wat als we (met 
meer middelen), die scène gewoonweg in het 
midden van het toneel hadden gespeeld? Met 
enkele liters verdunde siroop en in pure Evil 
Dead stijl? In dit geval lijkt me dat ‘meer’ beter 
is. Je krijgt er zelfs een complementair plastic 
regenjasje bij...

“ Elke avond wordt mijn  
hoofd afgehakt!”
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Rik De Clercq

Velen onder ons hebben al gehoord van Russell Crowe, film- en 
toneelacteur. Hij werd beroemd met titels als ‘Gladiator’ en ‘Les 
Misérables’. De Australische acteur is evenzeer bekend voor zijn 
extreem korte lont. “Geef kritiek op mij, en ik geef U een mot op 
uw bakkes”, zou goed staan op zijn wapenschild. Een tijd geleden 
ging hij bijna op de vuist tijdens de première van zijn film ‘Robin 
Hood’. Het was de Engelstalige pers niet ontgaan dat zijn 
‘zorgvuldig bestudeerd accent’ zwalpte tussen Engels, Iers en 
Schots. Crowe kon er niet om lachen. 
En toch heeft hij zijn momenten.
In ‘Gladiator’ is zijn meest memorabele speech wanneer hij de 
Keizer van Rome uitdaagt:
“Mijn naam is Maximus Decimus Meridius. Bevelhebber van 
de legers van het Noorden. Generaal van de Felix Legioenen. 
Trouwe dienaar van de echte Keizer Marcus Aurelius. Vader 
van een vermoorde zoon. Echtgenoot van een vermoorde vrouw. 
En ik zal mijn wraak hebben, in dit leven … of het volgende.”
In ons dagelijks leven heb ik nu en dan ook zin om in zo’n 
gevleugelde speech uit te barsten. Wanneer het allemaal te veel 
wordt. Op zo’n momenten mis je de ‘goede oude tijd’, toen men 
met zwaard en schild ging vechten voor wat juist was.
We mogen niet vergeten dat de Homo Sapiens een bloedige 
geschiedenis van ongeveer 200.000 jaar achter zich heeft. Het 
is dus heel recent dat we onze geschillen niet meer met een Fred 
Flintstone knots mogen oplossen. 
Zo stond ik onlangs na een bijzonder zware dag (en een stevige 
fietstocht) aan onze lokale frituur, en gaf buiten adem mijn 
bestelling door. “Twee grote pakken friet, twee curryworsten.”  
De weinig gemotiveerde man achter de toonbank zei: “We 
hebben geen curryworsten meer.”
Hij bracht deze boodschap met evenveel empathie als de Koning, 
die verklaart “dat we allemaal zullen moeten besparen”.
En ja, dan voelde ik mijn innerlijke Russell Crowe naar boven 
komen, met een ingebeeld zwaard in mijn hand, en mijn voet op 
een pas gevelde gladiator. En die speech brandde op mijn lippen. 
“Mijn naam is Ricus Decimus Clercus. Bevelhebber van twee 
honden. Trouwe echtgenoot van een vrouw met heel grote 
honger. Hier gekomen na een lange fietstocht. En ik zal mijn 
curryworst hebben, in deze frituur... of in de volgende.”
Dank je, Russell Crowe, mijn bloedbroeder. Wij begrijpen elkaar.

Een Romein 
ging naar de 
frituur...

“ Ik ben de 
bevelhebber van 

twee honden.”
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‘Vagevuur’ – De Jongstleerende (2014)  © Lennert Bontinck
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Jef Mellemans

Dit is het laatste artikel in deze reeks. Niet dat het onderwerp is uitgeput. Scenografie omvat immers meer 

dan decor. Ook geluid, kledij, licht, grime, enzovoort hebben hun plaats. Maar dat is dan voor een andere 

keer. We sluiten af  met een ‘specialletje’, een mozaïek van ‘Het huis van Bernarda Alba’ van Garcia Lorca dat 

nog altijd over heel de wereld wordt gespeeld. Bernarda Alba wordt weduwe en verbiedt haar vijf  dochters 

tijdens een rouwperiode van acht jaar ook maar enig contact te hebben met mannen. Spanning ten top! 

Hoe pakken scenografen dit aan? Een paar voorbeelden.

Lee Livingstone opteerde in 2007 voor een vrij sobere setting, met twee 
trapeziumvormige  dikke muren die vernauwend naar een derde muur 
toelopen. Het vluchtgat links achter is benauwend klein. Het is een 
muizenval en een burcht, met links en rechts een paar doorgangen met 
boog en frontaal achteraan een deur waarlangs de actie zou kunnen 
binnenvallen. Die deur contrasteert in kleur en vorm met de rest. Op de 
wanden wordt soms geprojecteerd. Op de vloer is een witte gerimpelde 
doek gekleefd. Het sobere meubilair is net als de kledij van de vrouwen 
klassiek zwart. We verwachten een strenge, maar wel publiek gerichte 
enscenering.

 De oudste scenografie vinden wij bij Niek Kortekaas voor de KVS in 
1988… Hij gebruikt een doorzichtige achterwand met fel tegenlicht. 

De vrouwen (weer in het zwart) klimmen op de dunne stoelen om 
naar de buitenwereld te loeren. Zij vormen een soort schimmenspel. 

Twee lichte, wapperende gordijntjes suggereren de doorgang. De 
belemmering zit hier meer in de hoofden dan in het decor.

Minstens even streng is de ensce-
nering bij het Drama Center Theatre, 
Singapore, maart 2014. Hier zijn we 
niet ver van de opera-setting en kunnen 
de grote middelen worden ingezet om 
in een handomdraai het hele decor tot 
een andere locatie om te toveren. Geen 
Spaanse warmte te bespeuren.
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In oktober 2011 houdt men het in Miami ook vrij klassiek met witte 
wanden, deuren, een houten plankenvloer en zwarte kledij, zelfs de 
zwarte voiles mogen niet ontbreken.
Alleen het immense schilderij heeft een (te) sterke interpretatieve 
functie. Hier gedijt een barokke speelstijl.

Het The National Asian 
American Theatre 
Company  (NAATCO) 
2007 kiest volop voor de 
stilering. Een wit doek 
op een donkere onder-
grond, eendere stoelen 
en de onvermijdelijke 
zwarte dames netjes op 
een schuine rij. Alles 
streng en afgemeten. 
Met soms een suggestief 
element zoals de tak. 
Wellicht krijgt de tekst 
hier een sobere zegging 
zonder veel dramatisch 
geloop.

The Belgrade Theatre, Coventry, England, 2008, pre-
senteert ons een ‘koude’ enscenering, met hoge, kale, 
metalen wanden en neonlicht. De vloer is bedekt met 
wit zand als in een arena. Enkele bruine stoelen vormen 
het enige meubilair. De kledij is klassiek zwart. Alles is 
klaar voor een gevecht. Er is ruimte, je kan op de wanden 
trommelen, vallen kan feilloos… Met enkele kleurspots 
op de muren krijgen we een andere sfeer. Dit wordt 
wellicht lijfelijk theater.

 Het Lau Theater gebruikt in 2009 een lege scène met een zestal alleen-
staande witte deuren, een kale boom met kooi, zwart en wit, reisattribu-
ten en kaarsen. Echte beklemming spreekt hier niet uit. Maar je kan wel 

via een juist gekozen belichting aparte taferelen oproepen.

Een totaal andere kleur vinden we bij het Thalia Theater in 
Hamburg. In de frontale wand zijn ramen uitgespaard waarlangs 
de opgesloten vrouwen via lakens trachten te ontsnappen. De rode 
broekjes wijzen op het furieuze. De identieke laarsjes vertellen ons 
dat dit een nachtelijke uitstap wordt. Het felle tegenlicht, de tralies 
en ook de hoogte illustreren het risico. De hitte wordt ondraaglijk! 
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© Jasper Cosemans

© Jasper Cosemans

Zowel de cast als de techniekers en opbouwers van de musical ‘Armandus De Zoveelste’ worden hier 

in deze rubriek in de bloemetjes. De productie was een samenwerking tussen muziekschool De Notelaer 

en TG S.A.S. uit Lint, voor het 10 jaar bestaan van De Notelaer.

Toneelgroep JOT uit Oostakker 
speelde ‘Die rare familie’.

Toneelvereniging De 
Leeuwerckenaers uit Sint-
Gillis bij Dendermonde 
bracht het knotsgekke 
spektakel ‘Wat een soep!’.

Theaterwerking 
Joker Producties 
met ‘Cindy’s 
wals’ in Theater 
De Seine te Lier.

© Frank Deckers

Toneelkring K3 uit Achterbos speelde 
het blijspel ‘Als de kat van huis is’ als 
42ste opvoering.

De Banneuxkes uit Hasselt gaven het beste van zichzelf op de jaarlijkse jeneverfeesten.

Ziehier de cast tijdens een repetitie van ‘Hotel Kommer en Kwel’ 

gebracht door Toneelbond Hand in Hand Denderhoutem. 

‘Iets om van te huilen’, het eindwerk regie van Vincent 
Vanhoutteghem in Theater Box te Gent door TG InTeam 
uit Zwevegem.

© Arno Velghe

Op 31 augustus herdacht de gemeente Betekom 
WOI met  kleine opvoeringen op verschillende 
plaatsen gebracht door vrijwilligers. Op de foto 
staan Hermans Janssens als Belgisch soldaat en 
Marc Gevers als kroonprins Franz-Ferdinand. 
De kostuums werden gemaakt werden door 
KVLV Langdorp.

© Joris Driessens

© Geert Herman

Jeugdtoneel Darmika uit Laarne viert haar 25ste verjaardag met een ontvangst op het gemeentehuis. Burgemeester van Laarne, Ignace De Baerdemaeker, deelde mee in de feestvreugde. Hij stond nl. zelf mee aan de wieg van de toneelgroep. De naam Darmika is Balinees voor ‘hij die van toneel houdt’.

De volgende gevierden werden nog eens extra in de bloemetjes gezet tijdens 
het ontmoetingsfeest van OPENDOEK Vlaams-Brabant en Brussel: Gertjie 
Bryssinck, Luc De Laet, Claude Lammens, Michel Poot, Bert Demunter, Sim 
Van Praet, Paul Saye, Jean Paul Bauduin en ook Het Meiklokje uit St. Agatha 
Berchem voor hun 60 jarig bestaan. Proficiat!

De peters van het Landjuweelfestival, de makers 
van de fictiereeks ‘Amateurs’, startten hun State 
of the Union met “Gegroet amateurs, tot u spreken 
een bende collega-amateurs”. Op de laatste dag 
beëindigden ze hun peterschap met een quote: “We 
zijn allemaal amateurs. Want het leven is te kort 
om iets anders te worden.” Charlie Chaplin.”
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Een sfeerbeeld van de ontmoetingsdag van OPENDOEK Oost-Vlaanderen in Assenede 
waar ook de Gulden Spot werd uitgereikt.

Het Wavers Toneelgezelschap speelde 
‘GE-TIC-T’ in een regie van Anita  Callebaut.

TG Lucky Leo uit Mechelen speelde ‘Hysteria’.

© Sem Govaert

Toneelkring Wij uit Lebbeke heeft zijn voorzitter Renaat Moeyersoon in de bloemetjes gezet voor zijn dertigjarig jubileum. 

“Hij heeft van Wij gemaakt wat het nu is”, klinkt het. En dus kreeg de voorzitter zijn eigen Walk Of Fame-ster.

De spelers van W.A.T. Op 
Scene uit Wevelgem groeten 
na hun voorstelling tijdens 
de theaterwandeling 
‘Theaterlokaal’ waar ze 
binnen het thema mannen 
in uniform een voorstelling 
maakten.

‘Het Gouden Handje 2014’ - laureaat productie gaat naar Compagnie Schmalz met ‘Hamlet’. Proficiat aan alle eervolle vermeldingen, nominaties en laureaten!

Heidi verrast via deze weg haar mede-komedianten omdat 

zij net als haar de passie en het plezier van het toneelspelen 

delen. Bedankt toneelgroep Majstro uit Antwerpen!

Toneelkring Sint-Jan Bergmans uit Borsbeek speelde ‘Elckerlijc’ als start van het vijftigste speeljaar.

Dankfeestje na ‘Verliefd!’, de eerste jeugdproductie van de nieuwe I.Dee Jeugdtejatergroep Kasterlee. Geslaagde kamertheatervoorstellingen in mei, en op vraag met succes hernomen. 

DRAAD-poppentheater uit Roeselare veroverde de harten van de Franstalige 

figurentheaterliefhebbers tijdens de UNIMA-dag in Waals-Brabant.
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Heb ji j  ook een theaterfoto 
die om een bepaalde reden 
het tonen waard is? 

En wil  je het gepubliceerd 
zien?

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



AAN DE BAR
Jef Mellemans

 HIJ ZIJ
 Stoor ik? Helemaal niet.

 Alleen op stap? Niet echt op stap, nee.

 Mag ik u iets aanbieden? Om te drinken. Ik zie dat u nog niets gekregen hebt. Ja, dat mag. Graag zelfs.

 En wat mag het zijn? Zeg maar. Als u nu een coupe champagne bestelt,  
 ja, dan stel ik mij bepaalde vragen. O ja?

 Komaan. Een knappe jonge vrouw, alleen aan de bar,  
 zonder drank, en dan ineens champagne… We moeten toch met iets beginnen… U bent gastvrij…  
  Ik bedoel: joviaal… sportief… sympathiek eigenlijk.

 Dus toch champagne? Nee, nee, nee. Met een cola light ben ik al heel tevreden.

 Komaan. Er mag wel iets meer pit in zitten. 
 Life is beautiful! Kom, laat u eens gaan! Een wit wijntje dan.

 OK. (Twee glazen wijn, alstublieft, één wit, één rood!) U staat goed met rood. Ik heb toch liever wit.

 Ik bedoel die bloes, dat hemd, of is het een kleed uit één stuk?… 
 Ik ben niet zo goed in die dingen. Maar u staat er in ieder geval goed mee. O, dat is meestal een kwestie van de juiste belichting.

 En leeftijd. (Dank u.) Cheers! Gezondheid!

 En op wat drinken wij? Op mijn dertig, mijn veertig, mijn vijftig? Ik vind gezondheid prima.

 En op de jeugd van de juffrouw? U bent nog thuis, veronderstel ik? Nee, meneer, de juffrouw zit op café, aan de bar, met u, meneer. 
  De juffrouw geeft al drie jaar les. Geschiedenis.

 Nice! Very nice! Zeg maar Hans. Waarom lacht u nu? Hans. Goed dat ik geen West-Vlaamse ben… dan zei ik misschien ‘Gans’!

 Nice! En u? Wacht! Let me guess… Nefertiti… “De schoonheid is gekomen.” Cleo.

 Cleo? Ah, naar Cleopatra? Het lief van Caesar! Nee, naar mijn grootmoeder…

 Ik zat er toch niet ver naast, hé? Nee, nee, iets minder dan duizend driehonderd jaar.

 Ik vind het een mooie naam. Cleo. Loud and clear. Cleo. Duidelijk. Ook voor West-Vlamingen! Oh, u bent toch geen…

 Toch wel. Ik kom juist van een meeting, en… De vliegmeeting in Kleine Brogel? Of die van Koksijde?  
  Mijn vader was piloot.

 Nee, een meeting in Brussel voor software bedrijven.  
 Ik ben namelijk CFO van… Chief Financial Officer… Ah ja, de boekhouder zoals ze vroeger zegden.

 Ja… Maar het is wel iets meer, tegenwoordig. Vooral ‘in the pocket’! Proost! Gezondheid.

 U bevalt mij wel. Mag ik u zeggen dat u een ongelooflijk mooie hals hebt?  
 Een klein zilveren halssnoer… met hieronder een parelmoeren druppeltje…,  
 dat zou het geheel nog meer… Neem mij niet kwalijk… U bent mij aan het versieren, meneer Hans.

 Ik versier alleen kerstbomen, juffrouw Cleo. Eén keer in ’t jaar.  
 Nooit vrouwen… Tenzij ze natuurlijk zo onweerstaanbaar mooi zijn als…

 Bestellen we nog een glas? Of drinken we dat samen ergens anders.  
 Een eindje verder hier op de weg weet ik een iets gezelliger bar…  
 Belichting… Zullen we? Cleo? OK. Hans. Wil je dan even zo lief zijn om mijn stoel nemen?  
  Daar, om de hoek. Mijn  rolstoel. Ja, ik zit al vanaf mijn geboorte… Hans?

 We kunnen ook hier nog een wijntje drinken. Of laten we het bij dat één?

oktober 2014 28



Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbibliotheek van OP&doek. 
Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus. Al de besproken 
teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be. Frans Vanderschueren, Alexis Desiron  & Wim Van Leemput

Het genadeloze onrecht van erfelijkheid
Twee echtparen uit de kermiswereld: Miranda en de barse Arthur met zoon Tony en de gevoelige, zwijgzame 
Modest en zijn vrouw met dochter Laura. Het leven met Arthur is niet te harden. Miranda knoopt een relatie aan 
met Modest, breekt dan met Arthur en verzeilt in bittere eenzaamheid. Tony en Laura worden verliefd op mekaar 
en verwachten een tweeling. Die zwangerschap wordt onderbroken als een ernstige, erfelijke afwijking wordt 
vastgesteld. Naar aanleiding van het plotse overlijden van Modest komen bij Miranda de bittere herinneringen 
boven.

Tegen de achtergrond van de harde wereld van foorkramers wordt het dramatische leven van Miranda geschilderd 
in een rauwe maar toch gevoelige, genuanceerde vertelling. 
Een bitter, keihard diepmenselijk stuk gebracht in een vlotte, aangrijpende en waarachtige tekst. Een monoloog 
die naar de keel grijpt … (AD)
Lees een fragment van deze tekst op www.schrijverspodium.be.

Een gebald en gebundeld pleidooi voor eerlijkheid en openheid
Alles (Alessander) en Sam wonen naast elkaar in een appartementsgebouw. Alles krijgt zeer weinig aandacht van zijn 
moeder en hij komt wat rondhangen bij Sam en haar moeder. Alleen komt hij deze keer zeer ongelegen want de papa 
van Sam is net begraven. De mama van Sam heeft zich luid wenend opgesloten in haar kamer en Sam probeert tot haar 
door te dringen. De alleenstaande mama van Alles is opnieuw zwanger terwijl ze eigenlijk geen kinderen wou. In deze 
muurvaste situatie komt de ruitenwasser van het appartementsgebouw terecht en brengt hij onbewust één en ander terug 
in beweging zodat alle personages uitzicht krijgen op verbetering.

Dit is een zeer ontwapenende en ontroerende tekst die meer een situatieschets is dan een klassiek verhaal met een begin, 
midden en einde. Doordat de personages hun onzekerheden benoemen en hun verdriet ondergaan, wordt het een hoop-
gevende tekst die een veilig gevoel geeft. We zijn blijkbaar niet de enigen met onzekerheden, pijn en verdriet. De tekst 
vraagt een oprechte en ongecompliceerde speelstijl. Ook analytisch is het niet de makkelijkste opdracht want de tekst zet 
de lezer in het begin op het verkeerde been. Maar wie op zoek is naar een mooie, eerlijke en tedere tekst voor een andere 
gelegenheid dan een avondvullend programma, mag deze titel aan zijn lijstje toevoegen, bovenaan zelfs. (WVL)

Een actueel verhaal over hoe religieus fanatisme het sociale 
weefsel verscheurt
Benjamin besluit om zijn leven om te gooien. Hij gaat leven volgens de bijbel en alle situaties beoordelen aan de 
hand van bijbelteksten. Door het aanwenden van die teksten geeft hij zichzelf gelijk en oefent zo terrorisme uit. 
Hij wordt daarin gesteund door de kerk die hierin een mogelijkheid ziet om haar macht te vestigen. Hij overtuigt 
zijn moeder, een homoseksuele medeleerling en de directeur van de school. De enige die weerwerk biedt en hem 
met zijn eigen wapens wil verslaan, is de lerares biologie.  Zij verliest uiteindelijk de strijd en wordt de martelaar 
van het realisme.

Een prachtig stuk maar zeer heftig. In flitsen wordt het verhaal verteld in een steeds stijgende climax. De opbouw 
van het fanatisme gaat gepaard met verschillende spanningsbogen zodat de aandacht steeds gevangen wordt. 
Gelukkig is er veel onderhuidse humor. Een stuk voor een speciale gelegenheid. (FVDS)

Klucht over hoe een man zijn tirannieke vrouw weet te verslaan
Na zijn tweede huwelijk ligt Max onder de sloef van zijn vrouw. Zijn schoenmakerij moet naar de kelder en in de 
plaatst komt er een handtassenwinkel. Mevrouw tracht op allerlei manieren een filiaal van Delvaux te openen. Ze 
wil ook Max het huis en zijn lottoformulier ontfutselen. Deze doet alsof hij doof geworden is door een ontploffing, 
en samen met een vroegere vriendin verijdelt hij al de plannen en vindt het geluk bij die vroegere vriendin.

Alle elementen van een klucht zijn aanwezig, nog geüpdatet met een stuk slapstick en er wordt heel wat doorheen 
de tijd gesprongen. Alhoewel er weinig nieuwe en originele ideeën inzitten, zal het stuk zeker aanslaan bij de 
liefhebbers van dit genre. Misschien is het te veel aan regiewijzingen een handicap of misschien voor sommigen 
juist een hulp. (FVDS)

Miranda van 
frituur Miranda 

Erik Vlaminck

	 1D

	 MONOLOOG

	 AVONDVULLEND

Andermansplantjes
Sophie Tseng

	 1D,	1H,	1M,	1J	

	 TONEELSPEL

	 EENAKTER

Martelaar
Marius von Mayenburg, vertaling Ludwig Dierinck 

en Alain Pringels

	 3D,	5H	

	 TRAGEDIE

	 AVONDVULLEND

In de sacoche 
Pol Anrys

	 6D,	3H	

	 	KLUCHT

	 AVONDVULLEND
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Toneelstuk over wat zich afspeelt voor en achter de coulissen
In 26 scènes zien we 26 situatieschetsen tussen twee acteurs. Een oude rot in het vak en een jongere. De oudere 
heeft duidelijk overwicht op de jongere, maar naarmate het stuk vordert, wordt de verhouding omgekeerd. Beide 
heren spreken over andere acteurs, over humor, jaloezie, ijdelheid, twijfel, de voorstellingen en elkaar. Dat zijn 
de gesprekken achter de coulissen maar we zien beide heren ook in verschillende toneelstukken. Tussen al die 
dialogen zien we het karakter van beide heren doorschemeren.

Geen gemakkelijke opgave, ondanks het talent van de woordkunstenaar Mamet. Alle emoties komen aan bod in 
korte scènes die steeds een andere basis hebben. De acteurs moeten op zeer korte tijd kunnen switchen tussen 
verschillende genres en verhoudingen tegenover elkaar, soms gekruid met absurde dialogen. De vele decors en 
kostuumwissels vragen heel wat creativiteit. (FVDS)

Wie of wat helpt Edgar door zijn midlife crisis? 
Edgar wil zelfmoord plegen, althans dat is wat hij iedereen laat geloven. Zijn vrouw lijkt er al aan gewend, maar 
zijn buurman maakt hij ongerust, zijn kuisvrouw stuurloos en zijn dokter radeloos. Deze laatste verwijst hem 
door naar een psycholoog. Daar in de wachtkamer ontmoet Edgar een lotgenote: Alma. Doordat ze elkaar zeer 
goed verstaan, worden ze hopeloos verliefd op elkaar. Wanneer Alma aanstuurt op een zelfmoordpact, wordt 
het voor Edgar allemaal te concreet, komt het te dichtbij en moet hij bekennen dat hij zijn zelfmoordneigingen 
veinsde omdat hij toe is aan iets nieuws. 

Deze komedie onderscheidt zich op twee manieren van de ‘komedie-brij’: door het behoorlijk geestige en 
logische einde, maar meer nog door het morbide thema en de humor. Het stuk betreedt een zeer wankel 
evenwicht tussen aanstootgevend tot choquerend en oergeestig. De balans naar de juiste kant laten overhellen 
lijkt een zeer interessante zoektocht en vormt de grootste uitdaging van deze tekst. Bovendien heeft een lichte tik 
tegen de schenen nog nooit iemand echt pijn gedaan. Deel wat relativering uit aan de ingang van de zaal, zet het 
verstand op nul, en dan: alle remmen los en doorspelen maar. (WVL)

Een merkwaardig liefdesverhaal
Een boerenzoon. Zijn moeder die het houden van de melkveeboerderij beredderde, is gestorven. Hij kan het 
alleen niet meer aan. Een intellectuele dame; haar saaie echtgenoot is een tijd geleden gestorven. Ze heeft een 
belangrijke functie bij de plaatselijke bibliotheek, maar kan de eenzaamheid en het gemis aan genegenheid 
niet meer aan. Ze ontmoeten mekaar op het kerkhof. Een aanvankelijke wederzijdse weerzin wordt doorbroken 
door een glimlach. Ze zoeken mekaar op, worden hopeloos, explosief verliefd, maar het onbegrip voor mekaars 
leefwereld lijkt onoverkomelijk.

Het hele verhaal wordt verteld naar het publiek, ook als ze samen op de scène staan. In sprankelende, gebalde, 
ongekuiste zinnen geven ze zonder schroom lucht aan hun diepste voelen en denken, en laten zo het publiek hun 
innerlijke strijd en hun zoektocht naar mekaar intens mee beleven. Met veel onderhuidse humor en sensualiteit. 
De eerlijke weergave van de intense gevoelens maakt het geschikt ook voor een breed publiek. (AD)

Een hedendaags jongerenstuk waar niemand ongehavend uitkomt
Nick is een nieuwe leerling op de school van Laila. Hij lijkt ietwat een zonderling maar hij ziet er goed uit dus 
hij wordt druk besproken op het internet en in het echte leven. Niemand weet echter dat Nick onder zijn T-shirt 
zware littekens draagt van brandwonden uit zijn jeugd. Laila zoekt toenadering met Nick, het klikt blijkbaar 
goed en na verloop van tijd worden ze een koppel. Aangestoken door veel jaloezie zorgt dit voor nog meer geroe-
zemoes op het internet. ‘Ze’ slagen er zelfs in een compromitterende foto te maken van Nick. Wanneer Laila die 
foto ziet op Facebook neemt ze wraak door zelf een foto van Nicks littekens te posten. Nick is gechoqueerd, zijn 
vertrouwen is diep geschonden en hij verdwijnt met de noorderzon.

Toffe, vlotte stukken waarin jongeren niet in kraakpanden of andere vervelende clichés belanden, zijn eerder 
zeldzaam te noemen, maar dit is er één. Het verhaal is goed opgebouwd rond een thema dat actueel is en de tekst 
geeft aan de acteurs de nodige speelruimte om jongeren van vlees en bloed neer te zetten. Uiteindelijk toont het 
stuk de ernstige gevolgen van (cyber)pesten zonder dat de moraalridder zijn paard bestijgt en ons met de vinger 
wijst. Heerlijk toch? (WVL)

Gehavend
Vivienne Franzman, vertaling Jibbe Willems

	 3S	

	 JEUGDTONEEL

	 AVONDVULLEND

Een leven lang 
theater

David Mamet, vertaling Walter Van den Broeck

	 2H	

	 TRAGIKOMEDIE

	 AVONDVULLEND

Happy End
Frank Van Haverbeke

	 5D,	5H	

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND

De gast van ’t 
graf hiernaast

Alain Ganas, vertaling Hedwig Cooremans

	 1D,	1H	

	 KOMEDIE

	 AVONDVULLEND
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JANUARI
22/12-04/01
OPENDOEK IS MET VAKANTIE

15/01
‘OVER DE DREMPEL’ - INSPIRATIE- EN 
ONTMOETINGSDAG MIA MAAKT SCENE

25/01
ONTMOETINGSDAG VAN STOEL TOT STOEL

FEBRUARI
02/02
OP&DOEK NR 1

07/02
VERJAARDAGSFEEST 5 JAAR PLANKTON

MAART
20/03
WERELDVERTELDAG

APRIL
01/04
OP&DOEK NR 2

06/04
FORUM VOOR FIGURENTHEATER

11/04-19/04
AMATEURTONEELHUISFESTIVAL

24/04-03/05
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

MEI
02/05-03/05
DE OPSLUITING

JUNI
03/06
OP&DOEK NR 3

JULI
06/07-12/07
THEATERKAMP VOOR JONGEREN 
UIT BELGIË EN DE BUURLANDEN 

07/07-12/07
SPOTS OP WEST

08/07-09/07
INTERNATIONAAL CONGRES 
AMATEURTHEATER IATA/AITA

20/07-31/07
OPENDOEK IS MET VAKANTIE

AUGUSTUS
30/08
CULTUURMARKT

OKTOBER
01/10
OP&DOEK NR 4

NOVEMBER
02/11-08/11
LANDJUWEELFESTIVAL

DECEMBER
02/12
OP&DOEK NR 5

21/12-01/01
OPENDOEK IS MET VAKANTIE
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