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Op het gevaar af  in een oeverloze discussie terecht te 
komen, is het toch wenselijk even aandacht te vragen 
voor de verhouding tussen engagement en kwaliteit.
Kwaliteit vloeit niet automatisch voort uit de mate 
dat er sprake is van engagement. Engagement 
en kwaliteit zijn niet inwisselbaar. Ook niet, en 
zeker niet in het amateurtheater. We geven dus 
geen commentaar op Wouter Hillaert, die in zijn 
State of  the Union bij het Theaterfestival nogal 
zwaar inzette op de politieke impact van theater; 
‘verantwoordelijkheid opnemen voor hoe de 
bestaande orde anders kan.’ 

Nee, wij zijn amateurs. Vrij om ons engagement zelf  
te bepalen. Niet met de klemtoon op de hoofdletters 
in het woord enGAGEment, maar op onze vrije keuze. 
Als we als vereniging de politieke toer op willen, we 
doen maar. Willen we de hedendaagse problemen 
dik in de verf  zetten, we hebben de kans. Willen we 
vooral met allochtonen werken, niemand belet ons 
dat. Willen we op straat, in de kerk, op het plein of  
in een treinwagon spelen, niemand houdt ons tegen. 
Willen we spuwen op god en gebod, er is vrijheid van 
spreken. Willen we alleen de lolbroek uithangen, wie 
zal ons dat kwalijk nemen. Willen we Tsjechov klein 
krijgen, we proberen maar. Willen we toneelspelen, 
dat is ons goed recht. Ieder zijn engagement. Dat heeft 
ons niemand op te leggen. “Theater plus pedagogie 
is theaterpedagogie, een ideale combinatie,” beweert 
Karin Michiels in ‘Spiel und Bühne’. Ik ben het er niet 
mee eens. Zij is niet ideaal, laat het vingertje van de 
pedagogie, ook in het onderwijs.

Naast het engagement naar buiten, naar de 
samenleving, heb je ook een engagement naar binnen, 
naar de eigen inzet in een productie. Is die even 
vrijblijvend? Ik sluit me aan bij de Italiaans-Duitse 
filosofe en dramaturge Silvia Mazzine als ze stelt dat 
“als je ‘ja’ zegt, ‘ik doe mee’, dit zwaarder weegt dan 
het engagement in het professioneel theater, want je 
bent verantwoordelijk voor de zo kostbare vrije tijd 
van die anderen.” ‘Time is money!’

En de kwaliteit? Wij engageren ons niet – zoals de 
professionelen - voor de kwaliteit. We werken samen 
over culturele, economische en andere grenzen 
heen, enthousiast, met steeds meer liefde, maar 
dat geeft geen garantie voor kwaliteit. Toch niet 
wat het eindproduct betreft. Als we spreken over de 
kwaliteit bij amateurs, kijken we naar het proces, naar 
de openheid, de vrijwillige inzet, de liefde zonder 
grenzen… De kwaliteitsnorm voor het eindproduct 
heeft altijd iets pedants. Maar het loont wel de moeite.

Jef Mellemans 

hoofdredacteur

Engagement

“ Engagement  
≠ Kwaliteit”

'Spotgeesten' - De Reynaertghesellen (2013) 
© Christophe Ketels

  Maak van een nevenpersonage de hoofdfiguur.  

  Speel een klassieker in een totaal hedendaagse setting.

  Laat je ‘bewerking’ nazien door een buitenstaander.

  Controleer elke scène. Is er geen verschil tussen begin en einde; schrap ze dan.

  Kan een scène beter ‘gespeeld’ dan ‘gezegd’ worden? Probeer het.

  Schrap de inleiding voor zover die alleen maar de personages voorstelt.

  Blijf van het verhaal, de context en het thema. (Of schrijf iets nieuws.)

  Kijk of het motief nog actueel is. Scherp het aan, zet het meer in de verf.

  Vraag je af wat de auteur wil vertellen, eerder dan wat jezelf kwijt wil.

  Probeer eens een man als vrouw, en omgekeerd. Een oude als jonge, en omgekeerd.

  Schrijf een vervolg op dit stuk…

  Zoek naar ‘de hoek af’ bij elk personage en vergroot die in spreken, bewegen en kledij.

  Is een beschrijving meer gediend met een projectie dan met woorden? Doen.

  Stel je in de plaats van de auteur. Zou je deze bewerking appreciëren? 

  Gooi alle ‘vreemde’ elementen zoals Hollandse taal of plaatselijke moppen in de mand.  

En vervang ze.

  Volg een cursus ‘theater schrijven’.

  Is de herhaling niet noodzakelijk? Schrap ze.

  Mag je voorstelling niet langer duren dan 60 minuten? Zoek zo’n stuk.

  Speel improviserend een scène tot alles duidelijk is; doel, personage, geheim, interactie, 

tempo, crescendo, pointe, angst of verlangen… en behoud dit zo.

  Is de auteur geen 70 jaar dood, verander dan niets zonder toestemming.
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Als het om een creatie gaat, dan woon 
ik de eerste lezing bij, en wordt de 
toon gezet.  Daarna volg ik een paar 
repetities om te zien of  die wordt 
aangehouden. Uiteraard luister ik naar 
de opmerkingen van zowel de regisseur 
als de acteurs/trices.  In overleg worden 
voorgestelde wijzigingen of  schrappin-
gen probleemloos doorgevoerd. Als het 
stuk (en dus de voorstelling) er maar 
beter van wordt.  Ik schreef  echter ook 
stukken zoals ‘Groenten uit Balen’ en 
‘Het jaar 10’, die nauwkeurig gedateerd 

Edith Vande Schoor

“Hoe ik tegenover de bewerking van mijn toneelstukken sta? In 
principe: afwijzend. Niemand is verplicht een stuk van mij te spelen.  

Doet men dat toch, dan dient men zich aan de tekst en de geest van het 
stuk te houden.  Niemand heeft het recht zodanig aan mijn stukken 

te prutsen, dat ze iets anders zeggen dan ik bedoelde. Ik heb ooit een 
gezelschap verboden nog iets van mij te spelen, omdat het een ander 

stuk totaal had ‘verklucht’ en dus ‘verkloot’.

zijn.  Daaraan mag NIETS worden 
veranderd omdat het documenten 
zijn. Kleine veranderingen, of  zelfs 
schrappingen sta ik vanzelfsprekend 
toe. Zolang het allemaal maar dient 
om MIJN stuk beter te doen spreken, 
meer glans te geven, enz. Ik zag ooit 
een spectaculaire opvoering van ‘De 
bloemen, de vogels, de gruwel’ door 
FACREA.  Het stuk is geschreven voor 
TWEE mensen, maar die vertolken 
wel allebei ZES rollen. FACREA (en 
later nog vele andere gezelschappen) 

Uiteraard mag het niet de bedoeling zijn 
dat de auteur constant op de vingers 
van de regisseur zit te kijken. Wel is het 
wenselijk dat hij/zij bij enkele tekstle-
zingen en repetities aanwezig zou zijn, 
waarbij respectvol ideeën uitgewis-
seld en eventueel divergente visies 
uitgepraat kunnen worden. Indien de 
regisseur ingrijpende schrappingen 
of  andere aanpassingen wenst door te 
voeren, is overleg met de auteur voor de 
hand liggend. 

Edith Vande Schoor

“Terwijl het schrijven van een roman een particulier gebeuren is, 
maakt het schrijven van een toneelstuk deel uit van een collectief  
proces. Het eindproduct bestaat immers bij de gratie van de drie-

eenheid: auteur, regisseur, acteur(s). Het belang van een goede 
verstandhouding en een soepele samenwerking tussen deze ‘actoren’ 

kan dan ook niet genoeg benadrukt worden.

Niet zelden is de realiteit evenwel 
anders, en heeft een toneelschrijver 
nog weinig met de eigenlijke productie 
te maken. Hij levert de tekst en de 
regisseur doet autonoom zijn ding. 
Dat deze werkwijze niet altijd zonder 
risico’s verloopt, is best te begrijpen. 
Het zou niet de eerste keer zijn dat een 
stuk zijn ‘ziel’ kwijtspeelt, dat een werk 
‘verkracht’ wordt. Wat vanzelfsprekend 
frustraties veroorzaakt bij de auteur.
En het zijn niet de minsten die 

Nu het woord weer schoorvoetend 
zijn plaats herovert in het 
theaterlandschap (Erwin Jans), 
vroegen we een viertal auteurs naar 
hun mening over het bewerken van 
hun teksten. Ze zijn niet alle vier 
even éénduidig…

De auteur  
en zijn tekst monteerde het stuk met twaalf  mensen 

uit verschillende gezelschappen, en hoe 
spectaculair het decor en de opvoering 
ook was, de tekst bleef  ongewijzigd!  
Kijk, over een regisseur die dat respect 
opbrengt, zal je me niet horen klagen. 
Wat ik in geen geval tolereer is een 
bewerking die ik als een soort ont-
eigening zie, waarbij de ‘theaterma-
ker’ (waar is de regisseur gebleven?) 
middels de gekende copy/paste 
techniek een stuk maakt “naar Walter 
van den Broeck” en dan nog de helft 
van de rechten durft op te eisen! 

Dat soort mensen moet zijn eigen 
stukken maar schrijven of  zich voor 
de rechter gaan verantwoorden.  Ach, 
70 jaar na mijn dood vervallen mijn 
auteursrechten. Wie dan nog zin heeft 
om gekkigheid uit te halen met mijn 
stukken, heeft nu al mijn zegen.”

klagen over tekstverminking. Eén 
voorbeeld: bij de creatie van ‘Onder de 
Torens’ schreef  Hugo Claus in Humo 
(28.10.1993) aan regisseur Sam Bogaerts 
een in vitriool gedrenkte open brief  
waarin hij hem verweet door het niet 
respecteren van de tekst “de kern van 
(z)ijn stuk aan te tasten” en het stuk 
“te verzieken met (zijn) ongevraagd 
co-auteurschap”. Een “aanslag” noemde 
hij het, “hoogverraad”. Gelukkig is dat 
soort ‘verraad’ niet de algemene regel. 
Meestal is de invulling van de regisseur 
een toegevoegde waarde. Zelf  bewaar ik 
overigens de beste herinneringen aan 
‘mijn’ regisseurs en acteurs, die zo goed 
als allen minzame, tot overleg bereide 
lieden bleken te zijn. De gevallen waar 
de samenwerking stroever verliep, zijn 
op één hand te tellen.”

REPERTOIRE

AUTEUR: 

WALTER VAN 
DEN BROECK

AUTEUR: 

FRANS DE PEUTER

'De Storm' - Toneelgroep Reintje (Landjuweelfestival 2013)
© Katleen Clé
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De volgende poll vind je op de website van OPENDOEK! 
Doe mee en lees het resultaat in het volgende nummer.

 meer info: www.opendoek-vzw.be

 
Ze imiteren te veel beroepstheater.

 
Ze brengen vooral flauwe kluchten.

 
Ze hebben te weinig talent. 

 
Ze spelen in aftandse zaaltjes.

15,32%

57.68%

9.91%

17.11%

Aantal respondenten: 111

WAT STOORT JE 
HET MEEST AAN 
EEN AMATEUR-
VOORSTELLING?

Als ik een tekst schrijf, gaat daar heel 
veel denkwerk aan vooraf. Niet enkel 
over de inhoud en de opbouw van 
het verhaal maar ook over de keuze 

Nee, toneelspelers moeten zich niet 
strikt aan mijn tekst houden. Ik ben 
misschien een wat atypische auteur. Ik 
zit zelf  in de VTA (http://www.vlaam-
setoneelauteurs.be/) en weet dat heel 
wat van mijn collega’s wensen dat er 
geen komma veranderd wordt aan hun 
teksten. Een toneelstuk is voor mij een 
‘werkstuk’ waarmee je als regisseur aan 
de slag gaat. Uiteraard moet je de ziel 

Kurt Velghe

“Het is onmogelijk te zeggen waar een idee vandaan komt. Het ontstaat 
meestal als een cadeau wanneer je er zelf  niet te hard mee bezig bent, 
in bad of  in de supermarkt. Ik denk dat ideeën uit ons onderbewuste 

komen, een mengelmoes van angsten, dromen, conversaties, 
gedachten, die worden gedistilleerd tot een interessant en dramatisch 

uitgangspunt voor een tekst. Of  een schilderij, muziekstuk, ... 
Een schrijver steelt met zijn ogen en oren. Heel zijn leven is een 

toneelschrijver een spons.

Kurt Velghe

“Ik haal mijn inspiratie uit dingen die ik zie of  hoor. Zo was het 
startidee voor ‘Comme chez Swa’ eigenlijk ‘Allo Allo’, meer specifiek 

de relatie tussen René en zijn vrouw. Het basisidee van ‘Martha & 
Mathilde’ is losjes gebaseerd op ‘Arsenicum en oude kant’. Ik krijg zelfs 

vaak de vraag of  het gebaseerd is op ‘Eigen kweek’, maar je mag niet 
vergeten dat ik twee jaar eerder was. Misschien komt hun idee wel van 

mij. (lacht) Dus zelf  meegemaakt of  van op een terraske, uitspraken 
van kinderen of  persoonlijke anekdotes. In  ‘Te laat!’ begint het 

hoofdpersonage dat moet bevallen van de pijn ‘Broeder Jacob’ te 
zingen. Mijn vrouw is vroedvrouw.. .

van het stuk bewaren, maar mag je - 
wat mij betreft -  schrappen, aanvullen 
enz. als je dat nuttig of  nodig acht. Ook 
en vooral omdat het nooit bewust mijn 
opzet is om een boodschap te brengen 
met mijn teksten. Ik probeer de mensen 
te amuseren, als het kan met een 
goed verhaal, heel veel situatiehumor 
zonder al te veel onderbroekenhumor 
en degelijke personages. Ik merk dat 

Kurt Velghe

Waarom zouden wij zelf  nog stukken 
verzinnen, bewerken of  hertalen? Het 
is toch zoveel plezanter om een sterk 
geschreven tekst te regisseren of  van je tong 
te laten rollen. Of  heb jij zo’n goeie pen? 
Dat is nu net één van de vereisten om een 
theaterstuk te schrijven. Een toneelauteur 
kent zijn vak. De meeste zelfverklaarde 
schrijvers weten niet eens wat een 
protagonist of  een antagonist is, of  hebben 
nog nooit gehoord van het motorisch 
moment of  de subtekst. Laat ons dus met 
z’n allen het repertoire opwaarderen 
en teksten spelen van gerenommeerde 
auteurs. Pas dan kunnen we zeker zijn. Wie 
anders dan zij hebben ons onvergetelijke 
quotes bezorgd als: ‘To be or not to be’ 
(Shakespeare), ‘Per definitie applaudisseert 
men voor de verkeerde dingen’ (Claus), 
‘De kindertijd is prettig omdat hij voorbij 
is’ (Verhulst), enz. Bewerkingen van 
klassiekers kunnen we nog door de vingers 
zien, als die gedaan zijn door ‘auteurs’. 
Voorbeelden genoeg: ‘Ginds tussen de 
netels’ van Verhulst of  ‘Mefisto for ever’ en 
‘Ten oorlog’ van Lanoye. 

Te kort door de bocht? Natuurlijk. De enige 
boodschap die we hiermee willen brengen, 
is: bezin eer je begint. Als je geen kaas 
gegeten hebt van schrijven, laat dat dan 
over aan iemand anders, die het wel weet. 
Stap desnoods  met je idee naar iemand 
van wie je weet dat hij kan schrijven en 
je laat hem jouw idee omzetten in een 
theatertekst. We willen het kaf  toch van het 
koren scheiden?

LEVE DE AUTEUR!

heel weinig regisseurs of  groepen veel 
veranderen aan de tekst. Ik ga jaarlijks 
ongeveer tien keer kijken en zie dat 
de meeste kringen zich trouw aan de 
tekst houden. Ed Vanderweyden zei 
dat je zo weinig mogelijk regieaanwij-
zingen mag geven, een fout die ik nu 
nog vaak maak, maar waar ik probeer 
vanaf  te geraken. Ik merk tot mijn 
verbazing dat heel veel regisseurs 
zelfs die regieaanwijzingen volgen. 
Af  en toe wordt er wel eens een klein 
rolletje bijgeschreven of  wordt de titel 
veranderd (meestal is mij onduidelijk 
waarom), maar voor de rest verandert 
men weinig tot niets. Ik weet ook wel 
dat mijn teksten niet zullen gespeeld 
worden door de betere amateurgroe-
pen, maar wel door de goeie midden-
groep, waarschijnlijk omdat ik geen 
boodschap breng, en er misschien te 
weinig ‘body’ aan hangt. Maar dat is 
ook niet mijn bedoeling.”

en ritmiek van woorden en zinnen. 
Ik probeer altijd gebald te schrijven, 
to the point, zoals een goed architect 
een huis tekent: als alle overbodige 

AUTEUR: 

POL ANRYS

AUTEUR: 

JAN SOBRIE

lijnen kunnen worden uitgegomd en 
het huis overeind blijft staan, dan 
heb je naar mijn mening iets puurs, 
iets echt. Al wat overbodig is, vliegt 
er bij mij uit. Althans dat probeer ik. 
Alles wat de inhoud sterker maakt, is 
toegelaten. Dat is een gouden regel, 
denk ik. Als men knipt, moet men goed 
weten waarom men knipt. Ik vind wel 
dat teksten hun eigen leven moeten 
kunnen leiden. Een tekst kan een 
inspiratiebron zijn om een tekstloze 
voorstelling te maken. Zolang de ziel 
en de inhoud van het stuk behouden 
blijven.”

DISCUSSIE 
voor de bestuurstafel
•  Ziet een auteur zichzelf liever dan zijn 

tekst?
•  Is elke regisseur een mislukte auteur?
•  Is de driehoek cast, stuk (voorstelling) 

en publiek, een eenheid?
•  Kunnen we een levende auteur op 

visite vragen?
•  Wat kost het advies van een 

dramaturg?
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1, 2, 3 IMPRO 
Helemaal bovenaan het lijstje van heel wat 
jongeren staat ‘improvisatie’. Geen tekst 
waar je je tegen wil en dank aan hoort 
vast te klampen, geen vooraf afgesproken 
scenario, maar een kleine situatie, waarin 
je jezelf als acteur of actrice volledig kan 
laten gaan. 

“We filmen onze eigen geïmproviseerde 
scènes en pikken er stukjes uit die volgens 
ons in de uiteindelijke voorstelling mogen 
terechtkomen. De regisseur gaat daarmee 
aan de slag en giet de improvisaties in een 
geschreven toneeltekst”, klinkt het. 
Op de vraag waar de jongeren hun inspira-
tie vandaan halen, luidt het antwoord bijna 
steevast “uit onze eigen leefwereld.” De 
jeugd van Tejater De Orchidee bijvoor-
beeld, maakte twee jaar geleden de alom 
geprezen voorstelling ‘Schmetterling’ 
onder de vakkundige leiding van auteur 
en regisseur Michai  Geyzen. Het stuk 
gaat over opgroeien, zich ontpoppen in de 
‘wereld der volwassenen’ en op zoek gaan 

Van impro tot 
classico

Anke Verschueren

Eén van de belangrijkste schakels in de 
productieketting is uiteraard ‘het stuk’ zelf. 

Helaas is dat net de plaats waar het schoentje 
binnen het jongerentheatercircuit af  en toe 

durft wringen: het gebrek aan theaterteksten 
die geschreven zijn om gespeeld te worden 

door tieners en jonge twintigers. Dat gat in de 
toneeltekstenmarkt brengt echter ook heel wat 

uitdagingen met zich mee. OP&doek praatte 
met een aantal jonge acteurs over de manier 

waarop zij hun eigen theaterstukken creëren 
of  aan de slag gaan met bestaand materiaal. 

naar jezelf en elkaar. Geïnspireerd door 
het thema van de voorstelling organiseer-
de de groep zelfs een heuse ‘youngsters 
only’-avond: een extra voorstelling waar 
volwassenen niet toegelaten waren, 
gevolgd door een spetterende afterparty.  
 
AAN DE SLAG MET KLASSIEKERS 
Ondanks het feit dat heel wat jeugdige 
acteurs het liefst vertrekken vanuit hun 
eigen verbeelding in de plaats van vanuit 
een vastgelegde tekst, dragen opvallend 
veel jongeren ook de échte klassiekers 
(Griekse tragedies, Tsjechov, Shake-
speare,…) hoog in het vaandel. Ze vinden 
het dan vooral interessant om de alom 
bekende teksten naar hun eigen hand te 
zetten of om aan de slag te gaan met, al 
dan niet amusante, bewerkingen ervan.  
Zo speelde de Olense Tejaterbende Oeps 
de voor en door BRONKS bewerkte versie 
van Shakespeares parel ‘Hamlet’, namelijk 
‘Zot zijn doet wél zeer’. De aangepaste 
tekst was veel minder zwaar dan die van 
de wereldberoemde dichter uit Stratford-
upon-Avon. “Om het stuk makkelijk ver-
teerbaar en humoristisch te maken, zetten 
we de personages neer als letterlijk dikke, 
karikaturen. Zo konden we ons jeugdig en-
thousiasme kwijt door een beetje onnozel 
te doen, maar bleef de diepgang bewaard 
en was het stuk toegankelijk voor jong en 
oud.”
 
Het gebrek aan moderne toneelteksten 
voor én over jongeren weerhoudt hen er in 
ieder geval niet van om met volle goesting 
theater te maken. Een kleine oproep aan 
al dan niet jonge auteurs om een aantal 
scripts uit hun pen te laten vloeien die 
aansluiten bij de leefwereld van de ado-
lescenten, want “je volledig overgeven aan 
en inleven in een rol die iemand anders 
bedacht heeft, heeft zeker zijn charmes.” 

Kafka Wevelgem gaf  ons ‘Zakkendoek’, in 
een regie van Jan Vanaudenaerde. Hierin 
brengt Manu Stragier een wel heel per-
soonlijke monoloog over de zelfmoord 
van zijn moeder. 
We bevinden ons in een gezellig 
rijhuisje in hartje Kortrijk. De 
woonkamer is omgetoverd tot een 
klein theaterzaaltje. Er staan een 20-tal 
stoelen en waar de tv staat, is wat plaats 
vrijgemaakt voor een geïmproviseerde 
scène. Manu brengt zijn verhaal op zijn 
manier en weet het publiek een uur aan 
een stuk aan zijn lippen gekluisterd te 
houden. Hij schakelt mooi tussen ver-
schillende typetjes en weet ook perfect 
de humor van het geheel in te zien, 
afgewisseld met sterke stukjes wanhoop. 
Ondanks het zware thema blijft het 
vertelde zeer herkenbaar, ook voor 
mensen die nog nooit een zelfmoord 
meegemaakt hebben in hun eigen kring. 
Jan Vanaudenaerde begeleidt zich spo-
radisch op zijn cello en speelt ook af  en 
toe voor tweede stemmetje, wat voor een 
aantal hele mooie scènes zorgt. De voor-
stelling klokt af  na precies één uur. Het 
aanwezige publiek blijft eventjes stil, 
maar dan komt een warm applaus op 
gang en de acteur en regisseur/schrijver 
krijgen hun welverdiende appreciatie.

VERHALEN 
VERTELLEN

Spots Op West bracht ons naar drie 
sterke verhalen. Het hoogtepunt van het 
weekend is ‘Rakelings’ door Kollektief  
Karambool. Theater op zijn soberst, 
maar meteen ook op zijn mooist. Geen 
speciale belichting, geen decor, maar 
gewoon drie mannen, drie stoelen en 
drie verhalen over ontmoetingen. De 
mannen komen op, doen hun schoenen 
uit en beginnen te vertellen. De ene over 
de onmogelijke liefde voor een andere 
man, de andere over de onmogelijke 
liefde voor een vrouw en de derde over 
een wondermooie jeugdvriendschap. 
Ik heb zelden zo’n goeie vertellers 
aan het werk gezien. Ieder woord, elk 
klein gebaar lijkt perfect uitgebalan-
ceerd. Diegene die niet aan het woord 
zijn, worden op een subtiele manier 
betrokken in het verhaal, zonder dat 
hierin overdreven wordt. Een pracht 
van een voorstelling.

Ook TAZ (Toneel Aan Zee) mag ons 
jaarlijks wel eens verwachten op één 
van haar vele voorstellingen. Toneel-
groep Maastricht wist ons vorig jaar te 
bekoren met ‘Othello’. Dus kozen we dit 
jaar opnieuw voor hen, ditmaal met een 
tekst van Jibbe Willems, al lang geen 
onbekende meer in de theaterwereld. 

De voorstelling ‘Waar het vlakke land 
gaat plooien’ blijkt een mengvorm te zijn 
van muziek en theater. Twee mensen 
vertellen hun verhaal. Zij is Belgisch-
Limburgs en hij is Nederlands-Lim-
burgs. Ze wonen in Berlijn en genieten 
daar volop van het leven. Zij is zwanger. 
En dan krijgt hij een telefoontje vanuit 
Limburg. Zijn moeder ligt op sterven. 
Ze stappen in de auto en vatten de 
lange weg aan richting Limburg, een 
streek waar hij zwoer nooit nog een 
voet binnen te zetten. Wat volgt, is een 
soort roadmovie verpakt in dialogen en 
monologen van Emmers en Hermans, 
afgewisseld met muziek en songs van 
Het Zuiden. Stilaan wordt duidelijk 
waarom hij het zo moeilijk heeft met 
Limburg… Dat Jibbe Willems weet hoe 
hij een tekst moet schrijven, wisten we 
natuurlijk al langer. Ook nu weer schrijft 
hij een stuk dat een hele mooie opbouw 
kent en waarin de dialogen van de scène 
spatten. Gecombineerd met de mooie 
muziek en dito spel van de acteurs levert 
dat een knappe voorstelling op.
 
Elke mooie creatie heeft een verhaal, 
maar ook een hoofdpersonage…

Kurt Velghe

In wezen draait elke kunstvorm om één ding, een verhaal 
vertellen. De schilder doet het met zijn penseel, de 
schrijver met zijn pen, de beeldhouwer met zijn hamer, 
de filmmaker met zijn camera en de theatermaker met 
lichaam en taal. Het klinkt misschien wat cliché, maar 
iemand vertelde me ooit dat je voor het maken van een 
goeie film drie belangrijke ingrediënten nodig hebt: 
een goed verhaal, een goed verhaal en een goed verhaal. 
Geldt dat niet voor alle kunstvormen? Het geldt alleszins 
voor theater. Als je een goed verhaal op een degelijke 
manier brengt, dan kom je met veel weg. Getuige de 
voorstellingen die wij de laatste maanden bijwoonden.

'Edward Twee' - 13 jongeren (Spots op West 2014)
© Katleen Clé

'Rakelings' - Kollectief Karambool (2016)
© Luk Dombrecht

Wat willen theaterjongeren nu eigenlijk?
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Dit is een beeld uit ‘De Schrijver’ van 
Ulrike Quade, een Duits-Nederlandse 
figurentheatermaakster die zowel dans, 
beeldende kunst, muziek… in haar 
producties artistiek verfijnd weet te 
verweven. Het gaat over Knut Hamsun, 
die ooit de Nobelprijs voor Literatuur 
won, maar die nog zelden gelezen 
wordt. Vergeten auteurs herleven als 
figuren… 

Figurentheater lijkt een voorliefde te 
hebben voor ‘uitgestorven’ auteurs. Fred 
Delfgaauw maakte tien jaar geleden 
‘Kronkels’ over Simon Carmiggelt. 
Oudere lezers herinneren zich hem nog 
als iemand die met een trieste glimlach 
zijn cursiefjes voorlas, als een symbool 
van een tijd waarin geluk nog heel 
gewoon was. Fred Delfgaauw verhaalt 
niet het leven van de schrijver, maar 
laat personages uit diens ‘kronkels’ 
aan het woord: de man aan de bar, de 
toiletdame, de taxichauffeur, de vrouw 
op het bankje… Het zijn hele en halve 
poppen, of  alleen maar een lapje stof  
of  een half  masker waaraan Delfgaauw 

Vergeten auteurs 
herleven

Tuur Devens

Een grote pop ligt over de hele scène uitgestrekt: 
het is de Noor Knut Hamsun, beschuldigd van 

landverraad aan de fascisten. De gestorven man 
kan nog mopperen. Voor en achter hem verschijnen 

kleinere gestalten zowel uit het verleden als uit de 
toekomst van de schrijver. 

typische stemtimbres geeft waardoor hij 
hem laat leven. Dat de personen uit de 
verhalen poppen zijn en dus na hun act 
niet meer ‘leven’, maakt het lot van de 
vergeten humoristische schrijver toch 
wel tragisch.

Ook Godfried Bomans was een 
Nederlandse schrijver die bij leven 
populair was en na zijn dood in de ver-
getelheid geraakte. Annelies Van Hul-
lebusch (zie vorige editie van OP&doek) 
maakte bij de Firma Rieks Swarte en 
onder de vleugels van hetPaleis samen 
met Steven De Jong een stuk over deze 
(schijnbaar) goedgeluimde, geestige 
man. Altijd met pijp, met een telkens 
verkeerd vallende haarlok en met de tic 
om altijd zijn bril op zijn neus omhoog 
te duwen. Met doekjes, papiertjes, 
stokjes, met een groot wit doek, met 
touwtjes en een overheadprojector 
verbeeldt en vertelt ze drie verhalen 
en laat de kleine Bomans vechten met 
een krijsende meeuw, laat hem rustig 
schrijven aan een tafeltje. . . 

WIM DE WULF 
Wim De Wulf  overleed een paar 
maanden geleden. 
Hij maakte als artistieke leider van 
Ultima Thule én als auteur uitstekend 
en aanstekelijk verteltheater. Ultima 
Thule groeide uit tot een figurentheater 
voor (jong)volwassenen, dat groots 

vertelt en krachtig universele thema’s in 
verhalen over kleine mensen verbeeldt. 
(‘Gomaartrilogie’, ‘Door de bomen 
het bos’, ‘Loop!’. . .) De taal bonkt, de 
muziek klinkt luid, de poppen zijn 
expressief, bijna expressionistisch, het 
decor bestaat uit losse, meestal houten 
elementen die door verplaatsingen 
en verschuivingen een locatie sug-
gereren. De poppenmanipulatoren 
verzorgen niet alleen de stemmen en de 
bewegingen van de poppen, ze spelen 
zelf  ook mee, als een verlengstuk van 
de personages en als vertellers. De 
‘GOMAARtrilogie’ is ook in boekvorm 
(Bebuquin) verschenen. De titels van de 
drie delen (‘stekezotvanu’, ‘wiedatterie-
ris’ en ‘tisaltijdiet’) geven expliciet het 
gehanteerde taalregister aan. De Wulf  
laat zijn personages dialogeren en het 
verhaal vertellen, soms in een barokke 
en plastische, en meestal in een gebalde 
en hoekige taal die doet denken aan de 
werken van Constant Permeke. 

Hopelijk wordt Wim Dewulf  geen 
vergeten auteur, maar komen zijn 
teksten en personages nog vaak tot 
leven in menig theater met poppen en  
houten materialen.

www.ulrikequade.nl 
www.delfgaauw.nl/ 
www.anneliesvanhullebusch.be/ 
www.ultima-thule.be

LES LIAISONS 
DANGEREUSES

FILM EN THEATER

In 1959 wordt dit verhaal voor de eerste 
keer verfilmd, met Jeanne Moreau als 
de Merteuil. In 1985 maakt Christopher 
Hampton (‘Sunset Boulevard’, ‘Tarfuffe’, …) 
zijn toneelbewerking van het boek. Deze 
toneelbewerking leidt uiteindelijk tot de 
beroemdste filmversie tot op vandaag: 
‘Dangerous liaisons’. Stephen Frears 
neemt plaats op de regisseursstoel en John 
Malkovich, Glenn Close, Michelle Pfeiffer, 
Uma Thurman en Keanu Reeves nemen de 
belangrijkste rollen voor hun rekening. Dit 
kostuumdrama krijgt zeven Oscarnomina-
ties, waaronder die voor beste film, en wint 
er uiteindelijk drie (beste scenario, beste 
kostumering en beste art direction). Vorig 
jaar regisseerde Eric Meirhaeghe dit stuk 
bij Kunstkring Richten te Ieper. Hij neemt 
de toneeltekst als basis en voegt er ook 
nog brieven aan toe uit de oorspronke-
lijke briefroman. Je kan dit stuk makkelijk 

creëren als kostuumdrama, maar Richten 
kiest bewust voor een moderne aanpak. 
De klassieke kostuums worden vervangen 
door hedendaagse, chique kostuums en 
een aantal brieven wordt creatief omgezet 
naar SMS-taal. Qua scenografie zit het 
wel snor. Een metershoge kooi van een 
paar vierkante meter wordt geflankeerd 
door torenhoge trappen aan beide zijden. 
Telkens de acteurs op scène komen, 
betreden ze de trappen en dat zorgt voor 
een aantal prachtige beelden. Natuurlijk is 
dit ook en vooral te danken aan de mooie 
belichting.

In film kan een personage zich makkelijk 
verstoppen en zo bepaalde gesprekken 
afluisteren. Het enige wat de monteur 
moet doen, is de dialoog op bepaalde 
tijdstippen afwisselen met een close-up 
van de luistervink. Zo is voor iedereen 

duidelijk wat er gaande is. In theater 
ligt dit een pak moeilijker. Je kan een 
personage natuurlijk ergens aan de 
zijkant van het podium posteren, maar op 
de duur ‘vergeet’ het publiek natuurlijk 
dat hij of zij daar staat. In de enscenering 
van Richten wordt dit prachtig opgelost 
door het personage bij het naar beneden 
komen, halt te laten houden. Hij of zij 
blijft dan boven staan luisteren terwijl 
er zich beneden een dialoog ontspint. 
De kooi, die de slaapkamer van Cécile 
voorstelt, symboliseert haar gekneld 
zitten tussen de mooie praatjes van 
Valmont en haar liefde voor Danceny. In 
film laat je ‘behoorlijk eenvoudig’ een 
stuntman van een klif storten. In theater 
stuntmannen inschakelen is een beetje 
ridicuul, dus Meirhaeghe laat het gevecht 
bovenaan de trap plaatsvinden. De acteur 
die het onderspit delft, valt naar beneden 
aan de achterkant van de trap. Het lijkt 
dan echt wel alsof de acteur een meters-
hoge val maakt, maar elke toeschouwer 
weet uiteraard beter. Opgelost staat 
netjes.
 
Op een bijzonder unieke manier bewijst 
Richten dat een kostuumdrama ook alter-
natief kan worden aangepakt. 
Moderne kostuums en een inventief decor 
vervangen de weelderige kostuums en de 
prachtige huizen en interieurs uit de film. 
Het is altijd mooi als de creativiteit de 
oorsprong van een verhaal doet vergeten.

Kurt Velghe

Op 23 maart 1782 publiceert Pierre Choderlos de Laclos ‘Les liaisons dangereuses’, 
een Franse briefroman. Burggraaf  de Valmont en Markiezin de Merteuil, twee 

decadente personages zonder enige compassie voor anderen gaan een weddenschap 
aan waarin hij uitgedaagd wordt de onversierbare Madame de Tourvel het bed in te 
krijgen. Lukt hem dit en draagt hij hier bewijs voor aan, dan zal Merteuil een nacht 

met hem doorbrengen. In het andere geval zal hij zich terugtrekken in een klooster. 
Tegelijkertijd vraagt Merteuil hem ook om de jonge Cécile de Volanges te verleiden. 

Dit omdat de moeder van Cécile wil dat haar dochter met een voormalige minnaar 
van de Merteuil zal trouwen en die laatste wil zo wraak nemen. Cécile is op haar 

beurt verliefd op ridder Danceny.

© Knut Bry
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WAT IS EEN ADAPTATIE? 
“Een bewerking is aan een stuk sleutelen 
om het persoonlijker, meestal eigentijdser 
te maken. Een adaptatie is een omzetting 
van het ene medium naar het andere. In de 
workshop die ik nu geef, hou ik me vooral 
bezig met de adaptatie van roman naar toneel 
of de adaptatie van film naar toneel.” 

IN HOEVER HOU JE REKENING MET HET 
ORIGINEEL?  
“Bij een adaptie wil ik het oorspronkelijke 
werk en de auteur respecteren. Dan ben je 
niet in de eerste plaats bezig met wat je 
er allemaal van jezelf kan in steken, maar 
wat je er allemaal kan uit halen. Je moet op 
zoek gaan naar wat er al in zit. Als je ervoor 
kiest om een auteur te adapteren, moet je 
hem recht doen. Dat is mijn opvatting. Dat 
wil niet zeggen dat je klakkeloos dialogen 
moet overschrijven en aanvullen met enkele 
nieuwe scènes. Je moet het oorspronkelijke 
werk vermalen en dan omzetten naar theater. 
En daarin is veel meer van tel dan enkel 
dialogen.”

WAT BETEKENT “HET WERK RESPECTEREN”? 
“Dat gaat vooral over het respecteren van 
de thematiek en de eventuele premisse of 
bewering. Ik zeg eventueel, omdat in het 
postdramatisch theater niet met een premisse 

Van boek 
naar toneel

Eline Van de Voorde

Literaire teksten omvormen tot een toneeltekst ligt voor 
de hand, maar is het gemakkelijk? Hoe vorm je een boek 

om tot een scenario? Waar begin je? Wat zijn de valkuilen? 
We gingen te rade bij Daan Pleumeekers, toneelschrijver, 

dramaturg en schrijfdocent. 

gewerkt wordt. Het probleem bij schrijvers 
is dat ze vaak geen flauw benul hebben welk 
thema ze bespelen, wat de consequenties 
daarvan zijn en hoe ze die moeten uitwerken. 
De premisse van een werk is eenvoudigweg 
de uitspraak die een werk doet over een 
thema. Als je het thema en de premisse kent, 
kan je keuzes maken. Want schrappen moet  
je sowieso. Met de premisse kan je uitmaken 
wat je moet verwijderen, toevoegen, uitver-
groten, verkleinen, verplaatsen, uitwerken 
enz. Bij postdrama is het juist de bedoeling 
om het waarnemen van het publiek voortdu-
rend te ontregelen en een sluitende premisse 
te ontwijken. De betekenis en de waarde van 
de tekst staat niet meer op de voorgrond. Ze 
moet plaats ruimen voor een totaalgebeuren 
waar de inbreng van andere tekensystemen 
(beeld, muziek, klank…) veel belangrijker is. 
Het thema is eerder een bron van inspiratie. 
Wanneer je een postdramatische voorstel-
ling maakt van een roman, zou ik dat eerder 
een bewerking noemen. Dat maakt het niet 
minder goed, maar het moet voor het publiek 
wel duidelijk zijn dat het om een bewerking 
gaat.” 

WAT IS DE ESSENTIE VAN SCHRIJVEN VOOR 
THEATER? 
“De essentie van dramaschrijven is het 
verzinnen van situaties waarin zich kenmer-
kend menselijk gedrag toont. Veel mensen 
gaan naar theater om meer grip te krijgen 
op de chaotische wereld die hen omringt. De 
ervaring van theater doet hen nadenken over 
hun mens-zijn. Vandaar dat drama gaat over 
universele thema’s, over relaties, de incom-
patibiliteit tussen man en vrouw… Om dat 
kenmerkend menselijk gedrag te tonen, ben 
je in theater genoodzaakt om te gaan uitver-
groten. Dat betekent: kiezen voor de gepaste 
dramatische situatie, het gepaste conflict. Het 
personage komt daardoor in een verhevigde 
staat van zijn. In die uitvergroting wordt zijn 
aard geopenbaard. Om een haalbaar conflict 
uit te denken, moet je eerst en vooral je 
personages goed kennen. Wanneer schrijvers 
vastzitten in hun concept, zitten ze vaak 
vast in een personage. De personages zijn 
dikwijls te weinig uitgediept. Vroeger loste ik 
dit op door de cursisten een rolbiografie van 
hun personages te laten schrijven, maar dat 
werkt niet altijd. Nu werk ik met archetypes. 
Dat is een leidraad, een frame dat nog verder 
moet uitgewerkt worden. Misschien bestaat 
er een beter systeem, maar het blijkt een 
goede manier om het over de aard van een 
personage te hebben en de cursisten op weg 
te helpen.” 

IS KENNIS VAN PSYCHOLOGIE DAN 
ESSENTIEEL?
“Je zou kunnen stellen dat je alleen maar via 
een coherent mensbeeld een personage kan 

uitschrijven. Soms kunnen zelfs patronen van 
ziektebeelden of pathologieën nuttig zijn. 
Zo’n psychologische constructie is zeker een 
goede hulp, maar is niet noodzakelijk. Met 
een beetje feeling, komt het vanzelf. Ik vraag 
mijn cursisten om drie karaktertrekken te 
kiezen en daarvan één dominant te maken. 
Als je daarbij nog toevoegt wat de grootste 
droom en de grootste angst van je personage 
is, kom je al een heel eind. Wat volgt, moet 
vanzelf komen. En dat is talent. Naar mijn 
mening kan je niet leren schrijven, als je geen 
talent hebt. Een schrijfcursus is er om de 
dingen aan te wakkeren die al aanwezig zijn 
bij een schrijver. Komen die niet vanzelf, dan 
blijf je hangen in die archetypes. En dan is de 
kans groot dat je vervalt in stereotypes.” 

HOE BRENG JE DAT OVER NAAR DE 
TOESCHOUWER?
“Personagekarakterisering openbaart zich 
in de acties die op scène gebeuren. De kijker 
moet in zo’n scène meteen kunnen zien en 
voelen wie dat personage is door hoe het 
personage reageert in bepaalde situaties. 
Tegelijk moet een scène zo goed gekozen zijn 
dat niet alleen het personage gekarakteri-
seerd wordt, maar ook de handeling vooruit 
gaat. De keuze voor een scène moet altijd 
minstens twee doelen dienen, anders krijg je 
een schrale speeltekst. Personages karakteri-
seren kan ook door regieaanwijzingen. 

MOET EEN REGISSEUR DIE 
REGIEAANWIJZINGEN VOLGEN?
“Ik stel mij tot doel de regisseur te laten zien 
wat ik gezien heb. Wat hij daarmee doet, is 
zijn zaak. Als die regisseur die regieaanwijzin-
gen negeert, is dat zijn recht. Een regisseur 
moet over een grote vrijheid beschikken 
om zijn werk te doen, aangezien hij een 
scheppend kunstenaar is. Maar indien de 
gewenste aanpassingen te ingrijpend worden, 
zou de regisseur de schrijver de kans moeten 
geven om dat fragment te herschrijven.”

MAAR DAT GEBEURT NIET ALTIJD?
“Een toneelstuk wordt best gevormd op de 
vloer zelf. Ook een adaptatie kan daar zijn 
definitieve vorm krijgen. Dat is fantastisch. 
Als auteur zou je moeten geboeid zijn om 
die processen te volgen, bij te sturen en uit 
te schrijven. Teksten herschrijven en dan te-
rugkomen met iets nieuws dat beter aansluit 
bij de repetities, dat is voor mij de ideale 
situatie. In de praktijk gebeurt dat jammer 
genoeg te weinig.”

HOE MAAK JE OUDERE ROMANS ACTUEEL?
“Grote schrijvers schrijven over univer-
sele thema’s. Ik ga ervan uit dat je bij een 
adaptatie kiest voor grote schrijvers. Dan hoef 
je die tekst niet naar deze tijd te vertalen. 
Bovendien is het publiek slim genoeg om het 

Daan Pleumeekers regisseerde 
in Ierland Harold Pinters ‘The 
Birthday Party ‘.  

Het tweede deel van het stuk begint 
met: “Het is avond. McCann zit aan 
tafel en scheurt een krantenpagina 
in vijf stroken van gelijke breedte.” 
Ik vroeg de acteur, nadat hij de tekst 
had doorgenomen, dat fragment te 
spelen. Hij ging op de tafel zitten, 
scheurde stukjes van de krant en 
gooide ze achteloos op een hoopje. 
Ik had kunnen zeggen: “Op de tafel, 
dat is vernieuwend. Achter een tafel 
zitten is zo cliché.” Maar ik heb de 
acteur gevraagd om exact te doen 
wat in de regieaanwijzing staat. Die 
acteur deed dat, met tegenzin en 
overdreef uit protest omdat ik zijn 
keuze meteen afwees. Hij bekeek aan-
dachtig de krantenpagina, schatte de 
breedte in, mat een vijfde daarvan af 
en scheurde langzaam een strook af. 
Dat ging heel traag want hij moest bij 
het scheuren de hele tijd corrigeren, 
zodat de strook dezelfde breedte zou 
houden. Dat hij daarbij overdreef, was 
net goed. Het was ijzingwekkend: dat 
personage, gefocust op het scheuren 
van die krant, en het geluid van dat 
scheurend papier. Je voelt als toe-
schouwer meteen dat dit personage 
doelbewust en vastberaden is. Ook al 
weet je nog niet precies wat hij gaat 
doen. Hier is die regieaanwijzing zó 
goed, dat je als regisseur dankbaar 
die aanwijzing overneemt. Je kan 
maar hopen dat je ook bevalt van zo’n 
idee als je aan het schrijven bent.

verband te leggen tussen de thematiek van 
een klassieker en de actualiteit. Zo heeft TG 
Stan ooit de ‘De vijanden van het volk’ van 
Ibsen gespeeld en ik had het gevoel dat daar 
iets achter zat. Ik dacht dat er iets gebeurd 
was in Antwerpen dat me was ontgaan. Ik 
vroeg Damiaan De Schrijver na de voorstel-
ling wat ze aan die tekst hadden veranderd. 
Maar wat bleek, ze hadden de tekst gewoon 
gespeeld zoals hij was. Ibsens thematiek 
hield stand, ook jaren na datum. Het kan 
natuurlijk ook fout lopen, wanneer schrijvers 
bijvoorbeeld bestaande teksten aanpassen 
om een eigen boodschap over te brengen. 
Meestal krijg je dan een voorstelling die alle 
kanten uitloopt. De vraag is waarom je een 
tekst zou adapteren of bewerken, wanneer 
je zelf een duidelijke boodschap hebt. Je 
moet niemand anders’ werk misbruiken om 
je eigen ideeën te ventileren. Schrijf dan zelf 
een stuk.” 

BEWERKEN EN ADAPTEREN

‘Vagevuur’ - De Jongstleerende (2014)
© Lennert Bontinck
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Grijze kanarie
Jef Jansen

Spichtig beschijnt de zomerzon een witte 
vertellende merel. Voor mij zit Maarten Van 
Rompaey, 43, burger van ’t Stad en winnaar 

van de vertelwedstrijd ‘De Grijze kanarie’. 
Vroeger bekampten België en Nederland 

elkaar vrijwel uitsluitend op het voetbalveld, 
heden meten wij ons zelfs op vertelvlak. 55 

keren beten wij in het gras of  de kaas, zoals 
je verkiest, maar bij de eerste vertelwedstrijd 

at Maarten de Nederlanders de kaas van het 
brood, figuurlijk natuurlijk.

Drie voorrondes waren nodig om het 
spreekwoordelijke kaf van het koren 
te scheiden. Een bomvolle zaal zag toe 
hoe Rita Van Overstraeten en Maarten 
Van Rompaey het Vlaamse vertelgeweld 
overleefden. Zij mochten zich opmaken om 
tijdens de finale in Rotterdam zes verkozen 
Nederlanders vertellend te lijf te gaan. 
Maarten kwam, zag en overwon.

Met ‘Het standvastige tinnen soldaatje’ 
wist hij vriend en vijand van zijn vertel-
talent te overtuigen. Zo praat hij ook: hij 
wikt rustig zijn woorden, maar spreekt ze 
gedreven uit, vanuit de ‘plexus solaris’. 
Deze man beleeft zijn vertelling, het is 
zijn passie. Je komt hem overal tegen: aan 
een cafétafel, onder een parasol of op zijn 
vertelzolder. Waar ook maar verteld kan 
worden, daar tref je Maarten aan. Behalve 
op een kabelbaan, gezien zijn hoogte-
vrees.

VERTELMEESTER
Maarten onderwijst ‘vertellen’, ook al is dit 
geen correcte benaming voor het vak. Hij 
wil dat zijn leerlingen taal ontwikkelen en 
in het vertellen zelfvertrouwen vinden.
In de praktijk vertrekt hij altijd van een 
verhaal, dat zijn vervolg vindt in een 
uitgebreid scala creatieve bezigheden. Een 
stuk muziek is nooit ver weg, tekenen en 

vormgeven komen aan bod. Vaak geven de 
werkstukjes letterlijk een houvast. Maar 
altijd blijft de vertelling het kapstokje 
waaraan kinderen hun creatieve jas 
hangen. Op die manier integreert Maarten 
het vertellen in een totaalpakket van 
expressieve uitdrukkingen. 

Meer en meer realiseer ik mij het belang 
van het vertellen in de klas. Maarten doet 
me terugdenken aan mijn strenge meester 
in het zesde leerjaar. We hadden nog les 
op zaterdag. Als beloning voor een week 
van hard werken en enkele oorvijgen 
gingen om elf uur de boeken dicht, want 
dan kwam een magisch moment: de vertel-
ling. Een uur lang nam hij ons mee naar 
donkere spelonken, vraatzuchtige wezens 
en gruwelijke tovenaars. We hingen aan 
zijn lippen. Waarschijnlijk legde deze man 
toen een flink stuk van de fundamenten 
van ons latere mens zijn. 

SCHONE TAAL
Maarten voert een pleidooi voor schone 
taal. Spelen met correcte zinnen en 
zorgvuldig gekozen woorden creëren een 
vertelling als kunstwerk. Vertellen moet 
een speelterrein voor kinderen worden, 
waaruit ze langzaam waarden en normen 
puren. Vertellingen bouwen de toegangs-
poort naar volwassenheid.

Stef  Lernous en Maja Westerveld van 
Abattoir Fermé zien het helemaal zitten. 
Ze kiezen nochtans niet de makkelijkste 
weg. Voor deze voorstelling herschrijft 
Stef  het stuk ‘Miserie’, een nooit eerder 
opgevoerde tekst uit de periode dat zij zelf  
amateurspelers waren. “Dat was de tijd 
waarin ik leerde hoe een theaterstuk tot 
stand komt: acteren, maar ook schrijven, 
regisseren, op scène zetten. Ik ondervond 
dat je een tekst altijd naar je hand moet 
zetten om hem te kunnen spelen.”

Professioneel amateur
Al gauw wordt Abattoir Fermé opgemerkt 
door het professionele veld. “Iemand van 
kunstencentrum NONA kwam kijken,” 
vertelt Stef  geamuseerd, “Ik vroeg of  hij 
ervan had genoten. Het antwoord: ik heb 
er niets van verstaan en ik heb nauwelijks 
iets gezien omdat de belichting zo slecht 
was. Achteraf  hoorde ik van anderen dat 
hij het heel goed vond. Daaruit leerde 

Miserie
Stefaan Deleeck

28 oktober, ja, deze maand, opening van het 
Landjuweelfestival in Mechelen.  Amateurtoneelspelers 

maken samen met Abattoir Fermé een knaller van een 
voorstelling: ‘Miserie’. Kom zien, want de toon is gezet.

ik dat amateurtheater en professioneel 
theater volgens andere criteria worden 
beoordeeld.  Bij amateurtheater is het 
sociale aspect heel belangrijk. Heel wat 
mensen in de zaal kennen de acteurs die 
op de scène staan. Amateurtoneelspelers 
zijn geworteld in hun eigen leven, met 
hun eigen sterktes en karakters. En dat 
moet je op de scène letterlijk kunnen 
uitspelen en delen met elkaar.”

Spelenderwijs theater maken
Abattoir Fermé werkte in zijn beginjaren 
vaak samen met acteurs uit het liefheb-
berscircuit. Nu werken zij samen aan 
één productie onder regie van Maja 
Westerveld.
Maja: “Dit project past perfect binnen 
de filosofie van Abattoir Fermé. En het 
sluit aan bij mijn persoonlijke ambities 
als regisseur. Dit soort theater maak je 
met de mensen samen, al ‘spelend’. De 
lokale spelers zorgen voor een energie 
en dynamiek op scène waarmee ik graag 
werk.”

De magie van de regie
We gingen stiekem gluren tijdens de 
repetities. Inderdaad, elke acteur heeft 

zijn eigen speelstijl en Maja weet dit 
wonderwel te benutten. Soms zit het 
in opmerkzame, subtiele details, bij 
anderen in het opvallende, grote gebaar. 
“Ik probeer ieders persoonlijkheid uit te 
spelen in functie van de rol,” legt Maja 
uit, “Zet de kleinste acteur tussen de 
twee grootste mannen en er ontstaat een 
contrast dat goed werkt. Bovendien laat 
ik hem zijn tekst stotterend brengen, wat 
dat contrast vergroot.”
Een onopvallende actrice moet een 
aantrekkelijke vrouw spelen. Maja 
moedigt haar aan om dit met volle 
overgave te doen. En plots staat ze daar, 
die prachtige vrouw. Dat is de magie van 
de regie. Dat betekent niet dat het altijd 
makkelijk gaat. “Sommige scènes vergen, 
van de spelers en van mij, meer tijd en 
inspanning om ze over te brengen. Dat 
is overigens ook bij professionelen zo. 
Uiteindelijk telt alleen het resultaat. En 
natuurlijk het spelplezier. Ook voor het 
publiek maakt dat hét verschil.”

Op naar 28 oktober, bij de opening van 
het Landjuweelfestival in Mechelen!

Meer info: www.landjuweelfestival.be

Maarten Van Rompaey, geïnterviewd door Radio 2 op de kabelbaan in Westouter © Stef Lernous

MET ABATTOIR FERMÉ!
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Theatergroep Het Vierde Oor en 
Tejaterbende Oeps! uit Olen  
speelt ‘De Meeuw’  
van Stefan Perceval naar A. 
Tsjechov
Met regisseur Stefan Perceval zoekt 
Theatergroep Het Vierde Oor en Teja-
terbende Oeps! naar een repertoirestuk 

Bernard Soenens

Al is de theatertekst al enige tijd zijn 
monopolie kwijt, toch blijft hij een belangrijk 

deel van een theaterproductie. Als straks 
(28 oktober 2016) zeven theatergroepen 
deelnemen aan het Landjuweelfestival 

in Mechelen, op welke manier is dan de 
theatertekst ontstaan? Zeven maal dezelfde 

vraag. Zeven verschillende antwoorden. 

Hoe omgaan  
met theatertekst?

om een coproductie met volwassenen en 
jongeren op te zetten. Het generatiecon-
flict in ‘De Meeuw’ is een interessante 
invalshoek naast andere vertrouwde 
Tsjechov-thema’s als heimwee, verdriet 
en onvervulde verlangens. De regisseur 
vertrekt van het tekstmateriaal van broer 
Luc in de Blauwe Maandagcompagnie en 
neemt een aantal fragmenten integraal 
over.  De twee Olense groepen willen 
echter ook hun eigen ‘Meeuw’ maken. De 
acteurs noteren persoonlijke ervaringen 
rond verdriet en afscheid. Deze proberen 
ze in groepsscènes uit. De voorstellingen 
spelen op drie verschillende locaties: 
een kerk, een oude parochiezaal en een 
rusthuis. Aan elke locatie is een per-
soonlijk verhaal van één van de acteurs 
gekoppeld. De mix van verhalen zorgt 
voor een collageachtig geheel, waarin de 
acteurs niet altijd een heldere dramatur-
gische lijn zien. Extra werk dus voor de 
regisseur/auteur. Het resulteert in een 
voorstelling van 80 minuten, waarbij 
naast de tekst ook choreografie een be-
langrijke rol speelt. De productie behoudt 
de oorspronkelijke titel ‘De Meeuw’, 
ondanks de wel heel eigen invulling. 

Theater Filet Puur uit Bilzen  
speelt ‘Elektra’  
van Brecht Hermans naar 
Sophocles in een regie van Peter 
Hendrickx en Nina Sondagh
Regisseur Hendrickx wil al geruime tijd 
met ‘Elektra’ aan de slag. De acteurs van 
Theater Filet Puur lezen een vertaling van 
de oorspronkelijke tekst van Sophocles. 
Ze vinden het verhaal boeiend, maar de 
schrijfstijl achterhaald en een bewerking 
noodzakelijk. Een actualisering hoeft 
niet echt. ‘Het geloof  in eigen gelijk en 
waarheid’ is een tijdloos thema en ook in 
het oorspronkelijk verhaal van Sophocles 
glashelder. De eerste repetitieweken 
analyseren de acteurs hun personage. 
Ondertussen zorgt Brecht Hermans, een 
bevriend auteur, voor een bewerking 
in hedendaagse taal, met een beperkt 

aantal personages en een speelduur van 
75 minuten. Hij zorgt ook voor een eigen 
kijk op het verhaal. Brecht Hermans 
heeft een vlotte pen en klaart de klus 
in drie weken. Op vraag van de acteurs 
wordt nog een scène toegevoegd om het 
personage van Agamemnoon beter te 
situeren. Acteurs en regisseur kunnen op 
die manier snel met de tekst aan de slag. 
De auteur krijgt alle lof  voor de verbale 
sterkte van zijn bewerking.

Ama-producties uit Roeselare  
speelt ‘Souvenir’ 
van Gregory Caers in een regie van 
Tom Ternest
“Een man en een vrouw komen thuis. 
Sinds lange tijd. Op zoek naar elkaar. Of  
naar zichzelf?” Gregory Caers schrijft 
rond dit thema een sterke tekst, bedoeld 
voor de huiskamer. Ama-producties 
kiest voor een locatie op café. Dat is ook 
hun vast concept. Jaarlijks werken ze 
een toer van 30 voorstellingen af  langs 
West-Vlaamse cafés.  
Verantwoordelijke Bart Claeys steekt 
veel energie in de zoektocht naar 
goede theaterteksten. ‘Souvenir’ is een 
voltreffer. Gregory Caers is een talent-
volle Vlaamse auteur. Bart ontdekte 
‘Souvenir’ toen hij een pakkende voor-
stelling zag van TAL, een theatergroep 
uit Aalst.  Regisseur Tom Ternest is ook 
meteen overtuigd. Het script wordt zo 
goed als integraal behouden, afgezien 
van het omzetten van de replieken naar 
het West-Vlaamse dialect. Dit contras-
teert met het Algemeen Nederlands 
in een aantal flashbacks die regisseur 
Ternest als een fictieve TV-reportage op 
scène zet.

Bert Leysenkring uit Balen  
speelt ‘Dodo’ 
van Dimitri Leue in een regie van 
Raf Jansen
Als trouwe klant van de theaterbib heeft 
Raf  Jansen zicht op het aanbod kwalita-
tief  tekstmateriaal: “Je moet vooral veel 
teksten lezen of  veel gaan kijken naar 

theater.” Raf  is een fan van Dimitri Leue. 
Zijn speelse schrijfstijl, absurde humor 
en teksten op rijm neigen naar poëzie. Bij 
het zien van een voorstelling van ‘Dodo’, 
is Raf  meteen verkocht. Hij schrapt een 
deel, maar blijft verder zeer trouw aan 
de oorspronkelijke tekst. Een ingreep 
waar de auteur best mee kan leven. Raf  is 
echter geen bewerker van theaterteksten, 
laat staan een auteur. Als regisseur is hij 
vooral met de vorm bezig en wil hij de 
theatertekst tot leven brengen. 

Pronk uit Zonhoven  
speelt ‘De presidentes’  
van Werner Schwab in een regie 
van Anneliese Billen
Pronk trekt jaarlijks een andere gastre-
gisseur aan, die het initiatief  neemt voor 
een nieuwe productie. Anneliese Billen 
kiest voor ‘De Presidentes’ van Werner 
Schwab. Het was haar afstudeerproject 
aan de toneelacademie van Maastricht. 
De actrices vinden de tekst aanvankelijk 
aan de saaie kant en eerder moeilijk. Dat 
wordt weggewerkt door veel te praten 
en gewoon de uitdaging aan te gaan. De 
drijfveren van de auteur blijven in de 
voorstelling overeind: mensen streven 
naar macht, maar ooit komt de dag dat 
ze een stap opzij moeten zetten. Dat is 
de sfeer in het naoorlogse Oostenrijk die 
Schwab schetst en dat boet vandaag niet 
in aan relevantie. Een bewerking is niet 
aan de orde. Ook de vertaling van Tom 
Kleijn nemen ze letterlijk over, tot in de 
kunstmatige alledaagsheid van sommige 
replieken. De ingrepen beperken zich 
tot het vervlaamsen van al te Hollandse 
uitdrukkingen en het inkorten van de 
tekst door herhalingen te schrappen. 
Pronk houdt van voorstellingen met een 
maximum speelduur van 75 minuten.  

Toneelkring Sint Rembert uit 
Torhout speelt ‘Driftkop’ 
van Martine Geerinckx
‘Lord of  the flies’ van William Golding 

focust op het kwade in elke mens en is de 
inspiratiebron voor ‘Driftkop’. “Lees het 
boek of  bekijk de film,” is de uitnodiging 
van regisseur Martine Geerinckx aan 24 
jongeren tussen 6 en 26. Iedere repetitie 
start met behoorlijk zware fysieke 
oefeningen als basis om te improviseren. 
Een uitdaging voor de jonge acteurs. Ze 
werken aan hun personage en zorgen 
voor het tekstmateriaal in het eerste 
deel met als nadeel dat in een repetitie-
proces de tijd ontbreekt om de tekst ook 
dramaturgisch bij te schaven. Ook voor 
regisseur Geerinckx is het een leerproces. 
Normaal vertrekt ze van een bestaande 
theatertekst. Ze zorgt echter voor een in-
teressante spanningsboog: “Mensen uiten 
zich in woorden, maar begrijpen elkaar 
zelden. Er ontstaan conflicten en aan het 
eind is zelfs taal geen hanteerbaar middel 
meer.” Naarmate de voorstelling vordert, 
worden de woorden dus schaarser en 
wordt taal steeds meer vervangen door 
stilte, muziek en beweging.

Karakter Collectief uit Merksem 
speelt ‘IK reis ALLEEN’  
van Isabelle Laermans/Hans 
Pauwels naar ‘Lilou en Lotte’ van 
Enver Husicic 
Karakter Collectief  bestaat uit een artis-
tieke cel, die werkt vanuit het buikgevoel. 
Wat willen we vertellen? Er is geen 
vast acteursbestand. Acteurs worden 
gerekruteerd in functie van de geplande 
productie. De artistieke cel laat zich 
doorgaans inspireren door een boek of  
een film. Voor ‘IK reis ALLEEN’ vertrekt 
Karakter Collectief  uitzonderlijk van 
een bestaande theatertekst. In ‘Lilou en 
Lotte’ van de Nederlandse Enver Husicic 
gaan twee twaalfjarigen aan de hand 
van theaterteksten voor volwassenen op 
zoek naar wie ze zijn en wie ze denken 
te worden. Wat betekent theater? Wat 
zijn de voordelen van het spelen van een 
rol? Wat is een goede theatertekst en wat 
is hij niet? Isabelle Laermans en Hans 
Pauwels maken een eigen bewerking. 
‘IK reis ALLEEN’ is op die manier een 
merkwaardige uitdaging voor de jonge 
acteurs. Maar ook voor de makers, die op 
die manier vraagtekens plaatsen bij hun 
eigen bijdrage als auteur.

Meer info: www.landjuweelfestival.be

Landjuweelfestival 2016
© Geert De Mesmaeker

DE GESELECTEERDEN VOOR HET LANDJUWEEL 2016

© David Hamal

© David Hamal

© Bert Leysenkring

© Geert Coens

© Hans Pauwels
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Walter Samoy

“Getver de getver!! Bekijk dat hier!! Welke kluns 
heeft dat gekund!!”, schreeuwt Gaspar. Hij 
keilt vloekend een vaas op de grond en krijgt 
alle kleuren van de regenboog zoals die in 

het liedje van K3.  Juist nu hij vol verwachting uitkeek naar 
de creatie van zijn nieuwste stuk: ‘De nacht van de bezem-
steel’, een thriller waarin ’s nachts met een bezemsteel een 
verschrikkelijke moord wordt gepleegd die om opheldering 
vraagt en die ook krijgt. Een jaloerse snoodaard heeft met 
reuzenhonger de minnaar gedood van het meisje waarvoor hij 
zijn eten liet staan. Origineel. Alleszins wat het moordwapen 
betreft. Het is eens wat anders dan voor de hand liggend gif 
of een gemakkelijk revolverschot, vindt Gaspar. Inderdaad, 
er bestaat ook gradatie in wreedheid. Hij heeft er harder dan 
een kampioenenkloek op gebroed. “Als Molière in zijn kist niet 
lag, had hij hier een ferme punt aan kunnen zuigen”, denkt 
hij. De locatie is een oud herenhuis met krakende trappen en 
barokke spinnenwebben, met hier en daar dreigende muziek. 
Een fenomenale vondst, vindt hij. Het meisje wordt uiteraard 
verondersteld heel bevallig te zijn. De dienaren van de wet 
wil hij aan de ronde kant. De vader moet stotteren om met 
het komische accent de spanning draaglijk te houden. Ook 
over het literaire aspect van zijn noeste arbeid heeft hij serieus 
nagedacht. Zo luidt één van de replieken: “Het vervelende aan 
doodgaan is dat je er ’s anderendaags zo stijf van bent.” Geef 
toe, niet iedereen kan zoiets bedenken, vindt hij. Of: “Altijd 
groeit het verleden en krimpt de toekomst.” Of : “Zeg mij wie ge 
zijt en ik zal weten wie je bent.” Wie zich stoort aan de mix van 
‘ge’ en ‘je’, zal hij als een snobistische taalpuritein bestempelen 
die niet weet dat spreek- en schrijftaal evenzeer verschillen 
als een fietspomp en een pot mayonaise. Aan de kraalhanger 
van de toneelliteratuur hangt een nieuwe parel, vindt hij.  Een 
groep uit de buurt zal de creatie creëren. De regie is in handen 
van Bert, een vroegere schoolvriend van Gaspar. Laatste heeft 
eerste ooit nog kauwgom in het haar geduwd. Meer om Gaspar 
te plezieren dan uit liefde voor het stuk heeft Bert toegestemd. 
Tevens is de welgekomen creatiepremie een argument voor 
de beslissing. Leen zal het meisje spelen. Dat stemt de auteur 
zeer tevreden. Hij heeft haar nog tot zijn grote beroering bezig 
gezien. Graag had hij de vreugde van zo’n dochter gekend, 
maar hij heeft er geen. Tsjechov ook niet. Molière wel. Maar 
dat is een Fransman en van die gasten kan je alles verwachten. 
Een tijdje geleden woonde hij een repetitie bij. Hij wrijft zijn 
bril schoon, hij herkent zijn eigen stuk haast niet meer. Bert 
heeft grondig rollen, regieaanwijzingen en passages geschrapt. 
Het decor is een hedendaagse flat, zonder de minste spinnen-
web. Als Gaspar hem op al die zaken aanspreekt, riposteert 
Bert: “Luister, Gaspar, ik ben de regisseur. O.K.? Vertrouw 
me. Ik weet waarom ik dat allemaal doe. Het zal het ritme en 
de spanning ten goede komen. Schrijven is iets, regisseren is 
wat anders.” Gebroken gaat Gaspar zitten. Had hij nu maar 
kauwgom. “Getver de getver, bekijk dat hier!! Er staat Vuylspar 
Gatsteke op de affiche in plaats van Gaspar Vuylsteke! En 
bekijk die data!! De première zal verleden jaar plaats vinden!!”

‘De nacht van 
de bezemsteel’

'Bij Het Kanaal Naar Links' - WT Thumor (2016)
© Christophe Ketels
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KLASSIEKERS GEFILEERD

Het stuk bestaat uit drie delen. In het 
eerste deel worden de personages en de 
situatie voorgesteld, en wordt het huwelijk 
geregeld. Het tweede deel start op de 
ochtend van de bruiloft en eindigt wanneer 
bruid en minnaar ervandoor blijken te 
zijn. Het derde deel is de klopjacht op de 
geliefden, het relaas van de confrontatie 
en uiteindelijk de afloop: een door de 
gemeenschap verstoten vrouw (de bruid) 
en twee dode jonge mannen (bruidegom 
en minnaar). Een krantenartikel zou Lorca 
geïnspireerd hebben voor dit verhaal.

Opbouw
Analytisch wringt dit stuk. De opbouw 
voelt onzorgvuldig aan en het derde 
deel dat heel belangrijk lijkt voor Lorca, 
mogelijks door zijn eigen zoektocht naar 
ware liefde, mist een duidelijk hoogte-
punt. De auteur hanteert er een veel meer 
poëtische taal met verschillende passages 
op rijm en gebruikt er surrealistische 
elementen zoals de maan die begint te 
praten met een bedelares, die op haar 
beurt veel weg heeft van de personificatie 
van de dood. En wat met personages als de 
houthakkers en de anonieme meisjes en 
jongens? 

Nog succesvol? 
Verboden/onmogelijke liefdes vallen 
altijd in de smaak, zeker de waargebeurde. 
Neem daarbij dat het stuk overloopt 
van goed gekozen sfeerelementen als 
familievetes, deugdzame mensen, het 
harde bestaan door hitte en droogte, een 
achtervolging in de nacht, wraak, een 
poëtische taal… en tussen lezer en toneel-
tekst ontstaat een even grote aantrek-

kingskracht als tussen de bruid en haar 
jeugdliefde. Het verstand zegt om niet aan 
dit stuk te beginnen maar uw theaterhart 
staat ondertussen al lang in lichterlaaie.

“Een trouw zonder tomate crevettes 
is een begrafenis.”
Wie verkocht is aan het stuk, gaat op zoek 
naar een speelbare vertaling/bewerking. 
Daarom stellen we graag de bewerking 
van Dimitri Verhulst voor: ‘Ginds, tussen 
de netels’. 
Verhulst heeft de tekst helemaal naar het 
hier en nu gehaald. Tekstueel heeft hij zich 
volledig geconcentreerd op de voorberei-
dingen van de bruiloft en het feest zelf. En 
dat feest heeft hij veel levendiger gemaakt 
dan het stijve feest van het origineel door 
o.a. zang en dans, een DJ en speeches 
toe te voegen. De achtervolging en het 
einde heeft hij gereduceerd tot een vrij 
in te vullen afwikkeling van het verhaal. 
Niemand zegt een woord. We weten alleen 
dat Verhulst een ‘liefdesdans’ vraagt 
tussen de bruidegom en de minnaar en 
dat beiden op het einde van die dans dood 
zijn. Verhulst doet dus het tegenoverge-
stelde van wat Lorca deed. In plaats van 
een overvloed aan poëzie geeft hij ons 
niets. Het abrupte einde van het avond-
feest wordt het hoogtepunt van het stuk 
en de dramatische opbouw geraakt op slag 
meer in balans.

Onder de sloophamer
In zijn bewerking gaat Verhulst drastisch 
te werk. We maken graag de vergelijking 
met de bouwsector: Verhulst heeft het 
bouwwerk niet opgefrist, maar helemaal 
afgebroken en elders heropgebouwd met 
nieuwe materialen en elementen, maar 
met behoud van de bouwstenen die nog 
niet versleten waren. De stenen liggen 
vaak op een andere plaats, de constructie 
wordt stabiel en hij bouwt niet te ver.
De broeierige sfeer van het Spaanse platte-
land gooit hij overboord, maar in de plaats 

Daar neemt toneelkring Sint-Rembert uit 
Torhout van 30 juli tot 4 augustus deel aan 
het World Festival of Children’s Performing 
Arts. Dit festival vindt al voor de tiende keer 
plaats en met maar liefst 1500 deelnemers 
uit 23 landen.

“Op voorhand wisten we niet goed waar we 
ons aan konden verwachten,” zegt Kristof 
Lataire, acteur bij Sint-Rembert, “onze 
speelstijl verschilt namelijk dag en nacht met 
die van de Japanse groepen die we tijdens 

de openingsceremonie aan het werk zagen. 
Hierdoor sloegen sommigen onder ons de 
avond voor ons optreden aan het twijfelen: 
zal onze beeldtaal hier wel aanslaan? “

“De verwachte cultuurschok bleef echter uit. 
Het is opvallend om te zien hoe universeel 
de reacties op ‘WIJ’ zijn: mensen lachen met 
exact dezelfde grapjes of worden ontroerd 
op precies dezelfde momenten. Na het eerste 
gegiechel uit het publiek voel je achter scène 
een enorme opluchting en gaat iedereen 
voluit,” vertelt Jonas Roelens, acteur. “’WIJ’ 
raakt blijkbaar een wereldwijd publiek.  De 
reacties die we meteen na de voorstelling en 
de dagen erna krijgen, zijn echt overweldi-
gend,” vult Nancy Brendonck, actrice aan, 
“overal waar we komen, willen mensen met 
ons op de foto, komen mensen zeggen hoe 
goed ze ‘WIJ’ vinden, of spelen acteurs uit 
andere gezelschappen zelfs scènes uit ons 
stuk na op straat! Maar er wordt ook over 
veel meer dan theater gepraat. Je merkt 
echt dat mensen van over de hele wereld 
met dezelfde dingen bezig zijn: conflicten, 
terreurdreiging en de gevolgen daarvan 
op luchthavens bijvoorbeeld, maar ook 
simpelweg: hoe maak je goed theater?”

‘WIJ’ is een woordeloos stuk, maar soms 
gebruiken de spelers een imaginaire taal 
om zich uit te drukken.  De sterkte van de 
voorstelling gaat echter vooral uit van de 
fysieke bewegingen, die heel sterke beelden 
opleveren. Deze beeldtaal overstijgt taalver-
schillen of culturele barrières en dat merk je 
aan het internationale enthousiasme voor 
deze Vlaamse voorstelling.

‘WIJ’ raakt blijkbaar een wereldwijd publiek, 
want in de Japanse Gazette lezen we: de 
beste voorstelling van het World Festival of 
Children’s Performing Arts in Toyama tot nu 
toe!

‘WIJ’ in Japan
Jonas Roelens

Een woordeloos en grappig sprookje met zes 
spelers over Konijn en Klein Meisje op zoek 

naar vriendschap en geluk. En koekjes, veel 
koekjes. Het is Rembert. Zij openen met de 

voorstelling ‘WIJ’ in Toyama, in Japan. 

‘ Ginds tussen 
de netels’

Wim Van Leemput

‘Bloedbruiloft’ van Garcia Lorca is het verhaal van een 
bruid die trouwt met een zorgzame, hardwerkende 

en vooral rijke man. Ondanks deze uitstekende partij 
gaat ze tijdens het huwelijksfeest er vandoor met haar 

jeugdliefde en dat loopt bloedig af.

Rembert Torhout Festival Toyama, Japan
© Bram Markey

krijg je het Vlaamse platteland. Hard 
werken is daar evengoed een belangrijke 
waarde, en grondbezit is even bepalend. 
Het element van ‘de droogte’ is vervangen 
door ‘arme grond’ waar enkel netels 
weelderig kunnen groeien.
Sommige replieken van de vrij moeilijke 
archaïsche tekst van Lorca zijn nog te 
herkennen. Ze zijn echter helemaal 
bewerkt tot een vlotte hedendaagse taal, 
met de directheid eigen aan de streek. 
Maar Verhulst heeft vooral veel dialogen 
opnieuw geschreven met enkel nog 
de boodschap en wendingen van het 
origineel. Verschillende dialogen kregen 
daarenboven een andere plaats in de 
opbouw van het verhaal.
De ware maar fatale liefde tussen de bruid 
en haar jeugdliefde blijft gelukkig even 
meeslepend.

Wie heeft zich al laten verleiden?
De passie laaide reeds hoog op bij o.a. 
Theater Vonk, La Baracca Theater-op-
schoot, Zwevegems Theater, De Paradijs-
vogels, Diontheater…

‘Bloedbruiloft’ - Vonk 
© Kristof Braekman
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Ja, ik heb de auteur al vervloekt. Mijn 
allereerste zin op een ‘echt’ podium ooit 
was: “Hahaaa, vermaledijde. Ik ruik een 
dode vrouw. Waar is de ongelukkige?” Dan 
is het de kunst om die verwensingen opzij 
te zetten en onderdeel te maken van je 
rol. Misschien praat jouw personage wel 
‘gewoon zo’…
Al hangt veel ook af van de regisseur. Ik 
ben niet voor de letterlijke vertelling van 
het script, wel voor verpersoonlijking. 
Behalve de woordgrapjes. Die zijn te 
kostbaar om weg te laten…

Toon Van Hoyweghen

Als een acteur een auteur verwenst, heeft 
de regisseur de interpretatie van beiden 
verkeerd begrepen.

Peter De Pauw

Moet ik dat echt 
zeggen?

Als iemand die vraag stelt, is er iets 
verkeerd. Nog nooit van tekstanalyse 
gehoord? Het is de taak van de regisseur/
dramaturg om ervoor te zorgen dat de 
acteurs weten wat ze op scène doen en 
wat ze waarom zeggen. Waarom zegt 
iemand op de première of nog later: “Nu 
begrijp ik waarom ik … zeg.” Heb ik dan 
staan spelen tegen een lege doos? Of heb 
ik zijn betekenis ingevuld zonder naar hem 
te luisteren? Dan ben ik in de fout gegaan.
Stap bij die vraag dus naar je regisseur, of 
schrap die zin. 

Wim Loots

Neen, ik heb nooit auteurs verwenst. 
Wel heb ik van hun teksten genoten als 
Prospero in ‘De storm’ van Shakespeare in 
een vertaling van Hugo Claus: genieten! 

Frans Vranckx

Vooral auteurs die zelf hun stuk regisse-
ren, zijn een nachtmerrie voor de acteurs, 
want de tekst die ze geschreven hebben, 
is heilig en moet precies gezegd worden 
zoals het geschreven staat. Met alle 
respect voor de auteurs, want zonder hen 
geen theater!

Marleen Korhout

Echte verwensingen naar een auteur zijn 
er niet. Wel naar vertalingen door een 
Nederlander. “Nou”, “jij” en allerhande 
typische woorden die wij niet gebruiken 
lossen we op door de woorden en zinnen 
te vervlaamsen en/of weg te laten.

Van Linden Dirk

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

HEB JE DE AUTEUR OOIT AL EENS VERVLOEKT?

Vervloekt de auteur de acteur?
Eekhoutdriesstraat 67 - 9041 Gent / België
T +32 9 251 05 75 - F +32 9 251 62 40
info@geersoffset.com - www.geersoffset.com
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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.
Jef Mellemans 

DE REALITEIT VAN DE VERBEELDING

We zoeken naar voorbeelden – uitvoerbaar 
en betaalbaar voor een doorsnee 

amateurgezelschap - waarbij elementen uit 
de scenografie op een min of  meer subtiele 

wijze de verbeelding prikkelen. Want bij 
theater schuilt de realiteit in de verbeelding 

van de toeschouwer.

Foto 1

In Sartrouville, een gemeente in het 
Franse departement Yvelines (regio 
Île-de-France), spelen ze ‘L’école des 
femmes’ van Molière. In plaats van 
de klassieke setting uit 1662 kiest 
Jean Liermier voor een sobere heden-
daagse enscenering. Arnolphe (41 jaar) 
isoleert zijn 17-jarig naïef bruidje in 
een boomhut. Het decorbeeld is bijna 
‘amateuristisch’ in zijn eenvoud. Tegen 
een ruime, klassiek belichte blauwe 
achtergrond staat links de boomhut 
met een lange metalen ladder als enige 
toegang. (De boom en de hut zijn wel 
volledig zichtbaar.) De hut heeft niks 
avontuurlijks, maar is recht en in koude 
materialen uitgevoerd. Door de parallelle 
opstelling is alle dynamiek uit het beeld 
gehaald, ondanks het ‘open’ karakter 

blijft de scène ‘gesloten’. Het meisje zit 
gevangen. Door de extra schuine belich-
ting van rechts worden de sporten van de 
ladder langer en duidelijk zichtbaar. De 
afsluiting van een gevangenis. Arnolphe 
is een strenge meneer met strak pak, 
hemd en das, en blinkende schoenen. 
Agnes is de jongere vrouw met wit kleed, 
rood jasje en sportief schoeisel. In deze 
enscenering zonder rekwisieten wordt 
het woord en dus de intrige extra belang-
rijk. Zo komt de auteur tot zijn recht.

Foto 2

Eenzelfde soberheid vinden we bij 
‘Carnival!’, de musical van Andrew 
Jackness. Dit beeld is de basisstructuur 
van heel dat carnavaleske gedoe. De 
prachtige lantaarns (vijf links, vijf rechts) 
blijven als constante, zelfs bij de zeer 
drukke scènes. Hier zijn ze een mooie 
illustratie van de eenzaamheid. Zulke 
opstelling vind je nergens in de realiteit, 
want niet functioneel. Door ze dichter bij 
elkaar op te stellen creëer je groepen, 
soldaten, wachters. Hun hoofden (de 
lampkappen) zijn naar binnen, naar de 
actie gekeerd. De achtersten zijn een 
punt dat naar achter wijst. Ze vangen 
het licht dat van links en van rechts 
komt. De schaduwen van de middelste 

twee ontmoeten elkaar centraal voor de 
voorscène. De fond toont een bombas-
tische luchtpartij. Dubbelop voor de 
dreigende sfeer. De man op het centrale 
bankje moet zijn hoofd schuin houden om 
het felle afzonderlijke, hoog opgehangen 
licht op te vangen. De zwarte spijlen van 
de afsluiting rechts achter staan schots 
en scheef, en verwijzen naar de vorm van 
de lantaarns. De horizontale staven lijden 
krom onder de tijd en wijzen letterlijk 
naar het midden. Een mooi, maar erg 
geordend musicaldecor dat inspirerend 
kan zijn.

Foto 3

In 2015 waagt John Sheedy zich aan ‘The 
Greeks: Electra’. In de nasleep van de 
slag om Troje komen we terecht in een 
bloederige confrontatie. Agamemnon is 
vermoord door zijn vrouw Klytaimnestra 
en haar minnaar Aigisthos. Eén van 
Agamemnons dochters, Elektra, zint op 
een allesomvattende wraak, waar ze alles 
aan opoffert. Eens haar missie volbracht, 
heeft ze geen enkele bestaansreden 
meer… Scenograaf Isabella Andronos vat 
dit drama perfect in een markante ensce-
nering. Hard wit en brutaal rood slaan het 
publiek in het gezicht, een verblindend 
beeld. Een witte geruite vloer, eenzelfde 

witte geruite achtergrond, witte stoelen, 
met telkens een witte emmer ernaast 
zijn de getuigen van wat met het rode 
bloed wordt aangevangen. De stoelen 
staan mooi op twee meter naast elkaar 
face publiek. Geordende wreedheid. 
De immense rode vlek achteraan staat 
centraal. Welk drama heeft zich hier 
afgespeeld? Is dit een ruimte in een 
kliniek? In een abattoir? Het licht heeft 
geen kleur, is helder wit en dwingt ons 
elk detail te zien. Wreed…

Foto 4

Klassiek en hedendaags gecombineerd 
door Miguel Angel Coso in ‘Dood van 
een handelsreiziger’ bij Teatro Espanol. 
Trouw aan het oerdegelijke verhaal van 
Arthur Miller baden de reële beelden 
in een warm licht. Op een verhoogje; 
een sober interieur met koelkast, een 
trapeziumvormig kouder beeld voor het 
exterieur en de zware witte stippellijn 
tussen beide werelden. Daarboven - als 
toegeving aan het ‘hedendaagse’ – de 
projecties in zwart wit op drie in elkaar 
overlopende schermen in zwarte kaders. 
Mooi gecombineerde sfeerbeelden die 
de Amerikaanse locaties suggereren. Het 
licht rechts voor is vrij hoog opgesteld en 
correct recht afgesneden zodat licht uit 
een deuropening valt en de achtergrond 
niet wordt belicht. Knap uitgekiend. Een 
staaltje van simultaan theater.

Foto 5

Als uitsmijtertje, een beeld uit de dans-
voorstelling ‘Körper’ door Sasha Waltz. 
Deze Duitse choreografe werkt graag met 
naakte lichamen, telkens in een extreme, 

originele scenografie. Hier houdt de 
vrouw twee lange witte stokken gericht 
naar twee punten in de hoge betonnen 
wand alsof zij door licht wordt getroffen. 
Van haar hoofd vertrekken de draden met 
kralen naar dezelfde twee punten. (Op 
die draden zullen de andere dansers later 
viool spelen.) Let op de felle lichtbun-

“ Zien is meer  
dan kijken.”

dels die door diezelfde gaten neerval-
len op haar borst. De bruine betonnen 
muur geeft een mooie achtergrond. De 
beperking (!) van al deze draden verplicht 
de danseres haar lichaam met kracht en 
precisie te onderzoeken. Een belemme-
ring daagt de speler meer uit, geeft hem 
meer kansen.

oktober 2016 2524



Toneelgroep Nyzalia uit Zwijndrecht met ‘Hartelijk gecondoleerd’ van Jack Staal.

Theatergroep Vooruit in Deinze met de alom bekende ‘Moulin Rouge’, en regisseur John Lammertijn.

Kreabo uit Heusden-Zolder tijdens het straattheater festival in Bokrijk.

De Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander  Rhetorycken van den Heylichen Gheest, kortweg 
‘De Camere’ uit Brugge met ‘B&B Stille Rust’, samen met de auteur Werner Van Branteghem.

Kunstzin uit Sint-Katelijne-Waver met  ‘Het Experiment’ van Anton Klee.

De Klauwaarts uit Borgerhout met ‘een gezellig avondje thuis’.

KTG Weredi uit Lot bracht in Huizingen ‘Ghetto’.

Fragment uit Londerzeel bracht ‘Uit hetzelfde nest’ in een regie van Achiel Van Malderen.

‘Wannabe’ (in een regie van Stefanie De Waele en Dimitri 

Devaere) bij Theater ‘t Klein Kanon uit Sint-Amandsberg.

Dirk Vertessen 40 jaar actief bij 
Lummense Toneelkring kreeg een 
oorkonde van de groep en een gouden 
medaille van OPENDOEK.

De 100-jarige vereniging Overwinders uit Izegem.

© Jan Vens

Wim Van Leemput

O groot almachtig tegenlicht
Heldendaden zijn je toegedicht
Van netjes het speelvlak aflijnen 
Tot functioneel naakt doen verdwijnen
Waarom is nog niet iedereen voor jou gezwicht?

O pijnlijk onmisbaar tegenlicht
Net niet in de ogen van de eerste rij gericht
Komen acteurs los van de wanden
We leggen het hier en nu voor eeuwig aan 
banden:
Een lichtplan zonder, is geen zicht

Maar betoverend prachtig tegenlicht
Je blijkt niet alleen cruciaal voor het 
dieptezicht
Met weloverwogen kleuren ontstaat er meer
Dompel je de scène in de gewenste sfeer
Mysterie, show, esthetiek,… krijgen meer 
gewicht

O schitterend polyvalent tegenlicht
Eén gecentreerde bundel toont waar het 
accent ligt
Maar een hele rij breed spreidende lampen
Laat met wat rook het speelvlak dampen
Bij changementen, slechts op twintig percent 
wellicht

Leve het tegenlicht!

Ode aan het 
tegenlicht

'Messen in Hennen' - La Barraca
© Jerroen Willems
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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!



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.

 al de besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be
Frans Vanderschueren, Alexis Desiron, Wim Van Leemput  
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ZONNEN
Jef Mellemans

 HIJ ZIJ
 Madonna… Je ligt in de schaduw…  
 Dat-je-in-de-schaduw-ligt!  Je bruint ook in de schaduw.

 Maar niet als in de zon. Ja… Oké…

 Vind jij die boeken van Pascale Naetens goed? Naessens!

 Naessens… Eén of twee s’en? Drie.

 Drie?… Ja… Dat begrijp ik niet. Nee? Twee s’en in ’t midden en één op ’t einde.

 Ik bedoel dat je bij het zonnen zoveel textiel aanhoudt. Ah…

 Boven, een halve witte borst, en van onder een witte driehoek. Stom zicht. Moet ik mij hier te kijk leggen voor iedereen?

 Niet voor iedereen. Eén is te veel.

 Merci! Eén ‘vreemde’.

 Ah… 
 ’t Zijn toch dezelfde vreemden als vijf jaar geleden. De zoon van de beenhouwer had toen nog geen klein helikoptertje.

 Een drone? Een drone, ja.

 En jij denkt dat zo’n jonge gast… Nee, ’t zal nog niet. “Een drone is een droom”, zei hij verleden week,  
  “en zeker in de zomer!” We stonden met vijf in de winkel,  
  maar hij keek recht naar mij.

 Ja… 
 Rugje insmeren? Hmm.

 Goed, ik haal de fles in de keuken. Draai je maar al op je buik.  
 En maak dat bandje maar al los. … Vind je mij te dik?

 Wat? Omdat je naar die boeken van Pascale vroeg.

 Hè? Naessens…

 Ha… Die met die drie s’en… Ja. Wel?

 Ja… Ik breng een handdoek mee. Wel? Ben ik nu te dik?

 Wat is te dik? Jij gaat toch niet zeggen dat ik zo dik ben als Francine van hiernaast?!

 Nee, nee, Francine is… rond… eigenlijk vet. Vet, ja, zeg dat wel. Echt vet.

 Niets om met een drone… Aaaah! Verdomme! Dat is koud!

 Sorry… Pintje genomen… Beetje gemorst…  
 Wacht, ik wrijf je droog met mijn zwembroek.   
 Ik wist niet dat die zoveel vocht opslorpte. Wat! Heb jij je… Leugenaar! Gemene leugenaar!

 Ik zie dat je een prachtig figuur hebt… Komaan met de geit, hier zijn toch geen vreemden.

 Wacht! Eerst eens kijken… En luisteren… Is dat een drone?

Het appartement van Leo zou een volledig weekend leegstaan…
Sophie, een dievegge, breekt binnen in een appartement waarvan ze weet dat de bewoner Leo – een notoire flie-
refluiter - twee dagen afwezig zal zijn. Ze wil dus haar tijd nemen om alles grondig te doorsnuffelen en zelfs wat 
te rusten.  Alleen blijkt vlug dat er een heleboel mensen zijn die ook een sleutel van het appartement hebben, en 
precies op die dag even langskomen.

Ze weet zich handig uit iedere ontmoeting te praten en er zelfs, op meer dan één manier, haar voordeel uit te 
halen. Een aangename deurenkomedie met een hoog tempo en dito aantal plotwendingen.
Voor elk publiek.
(AD)

Een sprookje voor volwassenen over liefde en eenzaamheid
Gerrie en Vera zijn sterk verliefd in hun gesloten wereld. Wanneer een nieuwe huurster, Sigrid, in hun leven 
komt, verandert hun liefde omdat zij die opentrekt naar een grotere wereld. Sigrid manipuleert Gerrie tot hij Vera 
vermoordt om bij haar te zijn. Uiteindelijk vermoordt hij ook Sigrid, om dan alles opnieuw te laten beginnen met 
Mira. Het egoïsme van ‘mijn’ liefde leidt tot een vicieuze cirkel.

Een bizar stuk met een absurde ondertoon, gedragen door korte vinnige dialogen die meer uit de buik dan uit 
gedachten komen. Intrigerend door de verschillende plotwendingen, boeiend door de gelijkenissen en de ver-
schillen in de personages en onrealistisch in de werkelijkheid.  
Voor een nieuwsgierig publiek en curieuze spelers.
(FVDS)

Een komedie met thrillerallures of een thriller met komische 
allures
Een man zoekt zijn verdwenen linkerhand. Een koppel oplichters biedt hem een willekeurige hand aan waardoor 
de man razend wordt en het koppel gijzelt. Hij wilt ze in brand steken met benzine en een vernuftig systeem met 
een kaars. Gelukkig is de niet onbesproken receptionist van het hotel daar om te helpen. Of is het om alles in de 
war te sturen? Uiteindelijk loopt alles goed af.

In een absurde stijl, die soms doet denken aan Tarantino, volgen de plots elkaar op in snel tempo. De auteur 
slaagt erin om telkens nieuwe verhaallijnen te introduceren en zo de spanning op te drijven. Spannend is het 
omdat de afloop onvoorspelbaar is, maar tevens ook ontzettend komisch hoe de antagonisten met elkaar 
omgaan, ook door de taal die ze gebruiken.  
Eens iets anders maar wel een waarborg voor een plezierige avond.
(FVDS)

Drie heren op leeftijd plannen een ontsnapping, naar waar de 
populieren waaien in de wind.
Drie gepensioneerde oorlogsveteranen in een militair rusthuis brengen samen de herfst van hun leven door op 
het terras. Ze kennen mekaars kwalen, oorlogsletsels en kleine kantjes, plagen en jennen mekaar maar kunnen 
mekaar niet missen. Hun enige thuis is mekaars gezelschap. Op een dag vatten ze het plan op om te ontsnap-
pen aan de strenge zuster Madeleine. Ze zullen een militaire expeditie ondernemen naar de heuvelkam waar de 
populieren waaien in de wind….

Het stuk brengt geen echt verhaal, maar geeft met heerlijke dialogen weer wat er in de mannen op het einde van 
hun leven omgaat, hoe ze mekaar nodig hebben en bijstaan. De subtiele humor en de opbouw naar de ‘ontsnap-
ping’ maken dit praatstuk boeiend, soms hilarisch, soms aangrijpend maar steeds ontroerend.
Een subtiel stuk voor fijnproevers.
(AD)

Ik heb Paul zijn 
sleutel  

François Scharre

 5D, 4H

 DEURENKOMEDIE

  AVONDVULLEND

Les petits et 
vulgaires plaisirs  

Yves De Pauw, Iris Van Cauwenbergh, Loreza Goos

 3D, 1H

 THRILLER

 AVONDVULLEND

Onthand in 
Spokane

Martin McDonagh

 1D, 3H

 ZWARTE KOMEDIE

 AVONDVULLEND

Helden  
Gerald Sibleyras

 3H 

 KOMEDIE
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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

Een ‘Typhoon Body’ geveld
‘Locked-in’ is het verhaal van een onstuimige liefdesrelatie die spaak gelopen is. Een koppel besluit een punt 
te zetten achter hun relatie. Maar de jongen kan de relatie niet loslaten en impulsief stormt hij de volgende 
ochtend het huis van het meisje binnen. Hij schiet haar zussen en ouders neer, en tenslotte ook het meisje zelf. 
Op het gras in de tuin vertelt ieder zijn verhaal. We horen als het ware de laatste gedachten van het meisje tot ze 
sterft.

Geniaal in zijn eenvoudige opzet blijft deze beeldrijke tekst nazinderen, het vertelde is niet direct dood. De 
brutale realiteit wordt eerlijk beschreven. Je wordt meegenomen in het hoofd van een stervende persoon, die 
zo levendig omschreven is dat je werkelijk gelooft dat dit de laatste gedachten van een stervende zijn. Beiden 
hebben ze een verstoord idee van liefde en seksualiteit, maar de werkelijke toedracht en volledige afloop krijgen 
we niet te horen (hoeft ook niet). Sterke aanrader voor twee straffe, jonge acteurs die graag uitgedaagd worden 
en die geen ganse avond moeten vullen.
(WVL)

Heeft iemand het recht te doden om onheil te voorkomen?
Een groep studenten vermoordt per toeval een ex-militair met extreme ideeën. Na een hevige discussie 
besluiten ze om voortaan mensen te vermoorden – met een laatste avondmaal – die onheil kunnen stichten: een 
homohater, een man die verkrachters goedpraat, een tegenstander van seksuele opvoeding, … Ze begraven de 
lijken in hun tuin. Wanneer de plaatselijke sheriff hen op het spoor komt, worden ze in plaats van activisten echte 
moordenaars. Hun laatste slachtoffer, een controversiële tv-presentator, doodt hen op dezelfde manier.

Een stuk over statements en niet-vrijblijvende discussies vol sarcasme. Door de verschillen in karakters blijft 
iedere moord boeiend en iedere moord zorgt voor een evolutie in de karakters. Goed geschreven in een scherpe 
taal. Een beklijvend stuk en uitermate geschikt voor jongeren.
(FVDS)

Ze leefden lang ongelukkig.
Marianne en Johan leiden een perfect huwelijk. Dat is althans wat ze zelf geloven, en waarvan ze anderen 
overtuigen. Maar de ballon wordt doorgeprikt wanneer Johan besluit weg te gaan bij Marianne. Wanneer de 
echtscheiding lang aansleept, worden de zenuwen van beiden zwaar op de proef gesteld en een groot conflict is 
onvermijdelijk. Maar ook broodnodig, want pas dan geraakt de procedure afgehandeld. Enkele jaren later blijken 
ze elkaars minnaar te zijn geworden.

De relatief eenvoudige en rechtlijnige verhaallijn onderscheidt zich meer door de ontleding van het gegeven 
‘huwelijk’, waarbij de auteur tot op het bot gaat. Hij slaagt erin om zijn personages zaken te laten benoemen 
waar velen onder ons niet uit geraken. Herkenning en opluchting zijn verzekerd, alleen zal niemand er vrolijk van 
worden. Tenzij Marianne en Johan gespeeld worden door steengoede acteurs, die elkaar onder vuur nemen in de 
vlijmscherpe dialogen en de sarcastische ondertoon gespeeld krijgen. De tekst is lang en behoorlijk filmisch met 
o.a. bruuske scèneovergangen en wisselende locaties. Extra info van de schrijver hoef je hierbij niet te verwachten, 
oplossingen nog minder. Maar uiterst geschikt voor een weliswaar lange avond oerdegelijk, uitgebeend theater.
(WVL)

Een kijkvenster op het leven
Vier jonge mensen –  drie mannen en een vrouw – wonen samen op een duplex. Ieder worstelt met zijn eigen 
probleem, maar onderling hebben ze een hechte band. Tot de losbandige, onverantwoordelijke vader van één 
van de mannen voor de deur staat en onderdak vraagt. Oude wonden worden opengereten, en de spanningen 
laaien hoog op. Het verschijnen van de vader, die voor zichzelf alle kansen verkeken heeft, veroorzaakt een 
plotse bewustwording bij de jonge mensen en geeft hun leven een nieuwe wending.

Een interessant gegeven, goed uitgewerkt in natuurlijke dialogen. De soms iets te wit-zwart uitgewerkte persona-
ges neemt men graag voor lief.
(AD)

De Koepoort 15
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