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Misschien lopen we een beetje te hard van stapel. 
Misschien is onze drang tot vernieuwen zo fel, onze 

drang om ons ding te doen zo overdreven, dat als we eens omkijken, 
we plots merken dat niet iedereen mee is, dat we een beetje alleen op 
de barricades staan. Dat we misschien beland zijn op een plek die we niet 
echt als de ‘onze’ herkennen. En als we eerlijk zijn; alleen is het toch wel 
wat moeilijk.
Misschien vind ik mezelf wel geniaal. Ocharme dan die anderen. Ocharme 
dan ik zelf … Natuurlijk wil ik buiten mijn comfortzone treden. Natuurlijk 
is elke vorm van vernieuwing, verbetering, verandering welkom. Nieuwe 
spijs doet eten. Het bezorgt ons een nieuwe dynamiek. 
Moeten we daarom blind vooruit stormen en al het vertrouwde achter 
ons laten? Als een blinde te veel over kleuren spreekt, mag ik dan tot wat 
voorzichtigheid aanmanen? Waarom lopen die blinden van Pieter Bruegel 
de Oude zo met hun neus in de lucht en met hun mond zo ver open?  
Voelen ze al een tijdje hun botsing aan? Onder hun brilglazen kijken  
kunnen ze niet. En ook wij, zienden, heffen onze kin als we iets verder  
willen zien. Of als we ons machtiger voelen dan wie tegenover ons staat …  
Zijn we zo bepaald door de evolutie? Is onze drang naar voren door de 
eeuwen heen zo aangeboren?
Als echte liefhebbers kennen we inderdaad de drang en zelfs de plicht 
te streven naar vernieuwing. Anders zijn we gewoon commerçanten, 
na-apers, nietsnutten. Dan nemen anderen op een moment ons warme 
nest in. We willen ons comfort dus wel opofferen, ons nest verlaten, we 
willen heel wat riskeren. Maar we doen dat nooit alleen. We doen dat in 
groep, met anderen die van dat doel overtuigd zijn. Omdat we echter allen 
verschillend zijn, is het wellicht goed elkaar regelmatig te bevragen,  
desnoods bij te sturen. Het voelt immers lekker als we samen in een 
nieuwe comfortzone terecht komen. Als we zien dat we samen een weg 
hebben afgelegd; andere stukken brengen, stukken op een andere manier 
brengen, nieuwe voorstellingen maken … En als ook ons publiek met  
plezier diezelfde weg is gegaan. Als ze ons niet als blinden met opgeheven 
kin vooruit en dus ook voorbij en weg hebben zien marcheren. 
Liefhebbers verschillen slechts één kleine ‘i’ met lefhebbers. 
Vooruitgaan vergt moed en inzet, maar dan verwacht je ook wel een  
richting, een doel. Het is daarom goed dat doel samen te kiezen en  
regelmatig om te zien. Is dit de goeie weg? Is het dit wat we willen?  
Komen we zo op de plek waar we gelukkiger zijn?
Geniaal zijn, kan zo verdomd eenzaam zijn.

JEF MELLEMANS
hoofdredacteur

Geniaal

EDITORIAAL

CULTUURCONTENTEMENT
Wat vind jij belangrijk voor cultuur en hoe waardeer jij de inzet van 
jouw gemeente? 

Het Forum voor Amateurkunsten, FOV, OKO, VVBAD en VVC werken 
samen met hoogleraar Ignace Glorieux (Vrije Universiteit Brussel) 
aan een burgerbevraging rond lokale cultuur tevredenheid. De koe-
pels zijn vooral benieuwd naar de verwachtingen van inwoners over 
heel Vlaanderen en Brussel, en naar de appreciatie van ondersteu-
ning en initiatieven die hun gemeente voorziet.

Er gebeurt lokaal al heel wat voor amateurkunstenaars, verenigingen, 
kunstinstellingen, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra. 
Maar wat kan beter? En waar kan jouw bestuur in de toekomst extra 
op inzetten?

We horen het graag! Surf naar www.cultuurcontentement.be en geef 
jouw mening. De resultaten worden eind 2017 bekend gemaakt.

 “Als ik theater zie dat niet oorspronkelijk is, 
iets dat ik iemand anders al eerder en beter heb zien doen, 

iets dat niet buiten de grenzen zoekt, 
dat in een veilig cocon enkel voorbeelden na-aapt, 

dan vind ik dat niet goed. 
Helaas geldt dat voor het overgrote deel van theater en kunst. 

Het is imitatie. 
Als jonge theatermaker begin je met imiteren. 

Alles begint met imiteren. 
Het hele leven is een vorm van imiteren, plus iets dat je er bovenop legt.”

Acteur Peter Van den Eede in een interview (DS-weekblad 01.04.2017) 
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Thema

ontdekken. Een ander deel wil zekerheid en houdt me tegen. In 
de vlotheid van dat willen en doen verschillen we allemaal.
Ik moet dus nog niks speciaals doen om te spreken van het ver-
laten van mijn comfortzone. Het is zelfs de eerste taak van een 
acteur, zijn acteren zo dicht mogelijk bij zijn natuurlijke comfort-
zone te brengen, zodat wat hij zegt en doet, ‘normaal’ oogt. Voor 
de meeste liefhebbers is dat al het summum!
Sommigen bereiken dat stadium zeer snel en vlot. Willen zij  
dat zo houden? Willen zij in die nieuwe comfortzone blijven?  
De bewondering van het publiek hebben ze al.
Toch dient er zich weer een nieuwe uitdaging aan. Zij verleggen 
weer hun grenzen. Zoeken de moeilijkheden opnieuw op.  
Jagen achter het nieuwe aan in de hoop zich daar weer geluk-
kig(er) te voelen.

Laten we dus maar kijken waar we ons bevinden op onze  
comfortladder en beslissen of we meer en anders willen, of niet.
Die drang zit in ieder geval bij de meesten van ons, theater-
mensen, ingebakken. Het valt dus niet in onze schoot.

We hebben allen een comfortzone. Dat is het gebied waarin 
zaken bekend, voorspelbaar en soms ook prettig zijn. Die haal-
bare zaken bevinden zich binnen het gebied van de ‘realiteit’. 
Leven in zo’n comfortzone geeft ons een gevoel van controle, 
van evenwicht. En het is dit verlies aan controle en de bijbeho-
rende onzekerheid waarmee we moeilijk kunnen omgaan. We wil-
len weten waar we aan toe zijn, wat we kunnen verwachten.
Wanneer we echter te veel in onze comfortzone blijven zitten, 
kan dat gaan knellen, gaat het vervelen en wordt ons leven saai 
en voorspelbaar. Dan zoeken wij naar een uitdaging. Dan treden 
we buiten onze comfortzone.

In het gewone leven heb je mensen die dat niet kunnen, of niet 
willen, voor wie die uitdaging niet hoeft. Voor anderen is iets 
nieuws verlangen en doen de essentie van hun leven.
Acteren is niet voor iedereen even normaal. Als acteur beslis 
ik om uit mijn gewone doen te stappen en in het publiek iets te 
vertellen, iets te laten zien. Door die activiteit stap ik uit mijn 
comfortzone. 
Ik voel me dan onzeker, ik twijfel, ik voel weerstand. Ik heb de 
neiging om het niet te doen. Een deel van mij wil via theater iets 

JOHANN:  Windt u niet op, d’r zijn erger dingen. Hier, ziet eens  
 wat da’k doe. (Hij pakt Silkes borst vast)
SILKE:  Dat is heel vriendelijk van u, Johann, maar ik ...
JOHANN:  Gaat het niet?
SILKE:  Jawel, neen, ja, alleen uw hand hier.
JOHANN:  Ik dacht dat ge dat plezant vond. Gij hebt toch altijd al  
 een smakeloze affaire achter zijn gat gewild, niet?  
 Zo’n goedkoop hotelwippen. Of niet?
WERNER:  Ik denk dat er iets niet juist is met mijn gevoel 
  voor humor.

Een fragmentje uit ‘Het Kouwe Kind’ van Marius Von Mayenburg. 
Recent bracht Compagnie Schmaltz deze tekst voor het publiek, 
dus ook de scène met het betasten. Moet je om dat te spelen over 
een grens? Die van het fatsoen, van schroom? 

UIT JE 
COMFORTZONE
JEF MELLEMANS

THEATER …
CAN YOU FEEL IT?
DOMINIC DEPREEUW

“ DE DEFINITIE VAN WAANZIN  
IS TELKENS HETZELFDE DOEN, 
MAAR EEN ANDERE UITKOMST  
VERWACHTEN.” (EINSTEIN)

Marleen Pesic: “Ik had er niet echt een probleem mee. Ik had niet 
het gevoel dat ik iets moest overwinnen. Ik denk vooral doordat 
ik het in die scène moet ondergaan. Ik moet zelf niet het initiatief 
nemen voor die situatie. In het script staat dat hij één hand op een 
borst legt. Toen we dat deden, zag het er knullig uit. 
Dus vroeg de regisseur: doe het eens met twee handen op de 
twee borsten. Dat voelt de eerste keer wat ongemakkelijk, maar 
door te repeteren gaat het erbij horen en na een tijdje kan je erin 
doorgaan.
Zo nam Justin mij eerst vast boven mijn trui, daarna onder de trui.
Ik zorgde natuurlijk wel dat ik er altijd een topje onder aanhad. 
Je ziet geen borst, dat is voor mij ook wel een verschil.
Toen we eenmaal voorstellingen speelden, merkte ik nadien aan 
reacties dat mensen best wel schrokken van die scène. Maar voor 
mij voelde het niet raar.”
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Je kan in twintig winkels kijken naar wat je leuk vindt, om dan toch 
maar het kleedje te kopen dat je zag in de eerste winkel die je bin-

nenstapte ... Shoppen is leuk. Je kan van alles eens proeven. Maar 
het verruimt ook je blik. Als je altijd kostuums koopt van dat ene 

merk, hoe kan je dan ooit te weten komen of die kostuums van dat 
andere merk je misschien ook mooi staan? 

Dit heb je nu ook met theater. Wip eens binnen bij een ander gezel-
schap en kijk hoe ze daar de techniek of regie aanpakken. Steel met je 
ogen, kijk hoe bepaalde acteurs moeilijke scènes toch geloofwaardig 

weten te brengen. Wie weet, steek je er iets van op, of net niet.

Bij sommige amateurgezelschappen geldt nog altijd de regel dat je, 
eens aangesloten, je dat gezelschap onvoorwaardelijk trouw blijft. 

Zo niet, ben je een deserteur, een overloper. Je verraadt je eigen 
gezelschap om bij de ‘vijand’ te gaan spelen of te gaan regisseren. 

Eigenlijk proef je toch maar alleen van een andere sfeer, van een 
andere regie, een andere locatie, en verruim je op die manier je  

eigen (toneel)wereld. Het is niet omdat je een mooi kostuum vindt  
in een andere winkel, dat je nooit meer terugkeert naar je eigen 

 vertrouwde winkel.
Het gezelschap dat je bij wijze van spreken ‘groot’ gemaakt heeft, 

blijf je natuurlijk trouw. Je keert toch ook altijd terug naar dat gezel-
schap, je brengt koffers vol ervaringen mee en je deelt ze. Het is een 

verrijking voor jezelf en voor je gezelschap. 
Waarom gaan we niet verder? Waarom doen we niet nog meer aan 
kruisbestuiving? Is het niet mooi als gezelschappen van eenzelfde 

stad of regio minstens één keer per jaar samenzitten om ervaringen 
uit te wisselen, de programmatie te bespreken en acteurs of regis-

seurs met elkaar uitwisselen. Zo kunnen ook interessante projecten 
ontstaan waarbij toneelverenigingen met elkaar gaan samenwer-
ken in plaats van elkaar tegen te werken. Een soort ‘globalisering’ 

van de lokale toneelgezelschappen.

Misschien moeten we een grote database maken van acteurs en 
technici waaruit je kan kiezen: “Ik zoek een vrouw van rijpe leeftijd, 
die ook nog een mondje kan zingen en vrij is tussen september en 
december.” Ik check de database en ik contacteer. Hetzelfde voor 

regisseurs, technici of zelfs decorbouwers.

Utopie? Misschien. Misschien ook niet. Laten we beginnen bij ons-
zelf en openstaan voor het ‘shoppen’. Laat gerust je acteurs, regis-

seurs en technici elders proeven van het theater. Laat ze met andere 
regisseurs samenwerken. Ontvang ze nadien met open armen. En 

nodig hen uit om hun ervaringen te delen met de groep. Andere 
gezelschappen zijn geen concurrenten maar collega’s. We maken 

samen theater of proberen elkaar aan te vullen. Als de buurman 
een Shakespeare speelt, kunnen wij misschien met onze groep een 

parodie op Shakespeare spelen. Of we spreken af om dit seizoen 
allemaal een Shakespeare te brengen.

Wedden dat ook het publiek dit sterk apprecieert!

“Achteraf zou je kunnen zeggen dat we hebben gepionierd, maar 
eigen lijk waren we bezig met onze eigen weg te vinden. Je loopt naar 
waar het interessant lijkt, en zonder het zelf te weten, loop je voorop.”

Je ziet nu meer en meer dat spelers ‘shoppen’. Soms spelen ze bij 
het ene gezelschap, dan weer bij een ander. In het beste geval is 
dat gunstig voor iedereen. De speler doet overal nieuwe kennis en 
ervaring op en brengt die mee naar het gezelschap waar hij speelt.
Dit vraagt bij het bestuur een ‘mind switch’. Enerzijds om af te 
stappen van het idee van een vastomlijnde groep, waar iemand 
helemaal wel of helemaal niet toe behoort. Anderzijds om de 
organisatie te doen blijven draaien, terwijl veel mensen niet (meer) 
structureel tot die organisatie behoren. 

Mijn top vijf regisseurs? Zij die mij dingen hebben laten doen die ik 
daarvoor onmogelijk of onbestaande achtte. Die mij gestuurd en 
geholpen hebben om mijn grenzen te verleggen. 
Die leidende kracht verwacht je ook van een regisseur.
Maar wat, als je het nu eens ‘zonder’ wil doen?

Zoals de meesten spelen we in een plaatselijke toneelvereniging. 
Maar nu hebben wij met een aantal gelijkgezinden een theatercol-
lectief: ‘De Collectieve Verbeelding’. 
Daar is geen specifieke taakverdeling. Bij ons is er niemand voor-
zitter of penningmeester, en dus draagt er ook niemand de pet van 
‘regisseur’. Wij hebben elk onze vaardigheden, specialiteiten en 
voorkeuren. Op vele vlakken vullen we elkaar aan, maar op even-
veel vlakken is er overlapping. Er is een grote interesse van ieder lid 
in alle aspecten van onze werking en we beslissen zoveel mogelijk 
samen in functie van het artistieke doel.
In ons relatief korte bestaan liep er wel eens een externe regisseur 
rond, maar meestal hebben wij elkaar aangestuurd. Conceptu-
ele knopen worden door overleg in groep doorgehakt. Puur prak-
tisch daarentegen regisseert diegene die op dat moment niet op 
de scène staat. Maar de deur blijft open voor onmiddellijke feed-
back van de anderen. Voor ons volgende project overwegen we om 
bepaalde repetities op te nemen, zodat we ze kunnen herbekijken 
en zo dingen bijsturen.
Ik ga het niet rooskleuriger voorstellen dan het is: elkaar aanwijzin-
gen geven is vaak niet gemakkelijk. Je kent elkaars communicatie-
stijl en elkaars gevoeligheden. Dat helpt je al een heel eind op weg, 
houdt je bij de kern van de zaak.
Zo ken je ook elkaars ‘trukendoos’. Je kent die typische handeling, 
houding, zegging waarmee een acteur zichzelf vaak herhaalt. Het 
is een koffer met kleine successen die een acteur bij vorige produc-
ties gevuld heeft. Wanneer het werkproces moeilijker wordt, of je 
op onbekend terrein komt, dan grijp je daar haast als natuurlijke 
reflex naar terug. Het resultaat is dan weinig grensverleggend. 
Een regisseur die zijn mensen niet kent, kan enthousiast zijn over 
het relatief makkelijke resultaat, maar verder zal er niemand ver-
rast geraken. Zeker niet de medespelers. Heel vaak kom je zo als 
acteur telkens in hetzelfde soort rollen terecht. Zeker als de kring 
aan  typecasting doet. Wanneer je telkens voor gelijkaardige rollen 
gevraagd wordt, is dat een teken aan de wand.
Mogelijk vind je dat niet erg. Je kiest er misschien zelfs voor en daar 
is niets mis mee. Maar in ons collectief trachten wij elkaar hiervoor 
te behoeden. Door elkaars trukendoos goed te kennen en meteen 
te herkennen, proberen we andere potjes te openen.

Is dit de reden waarom wij een collectief opgericht hebben? Wij zijn 
vooral gelijkgestemden die graag samen creatieve eieren leggen en 
nieuwigheden uitproberen, dus ook in de rollen die we spelen.

SHOPPEN
KURT VELGHE

COLLECTIEF 
GRENZEN 
VERLEGGEN
WIM VAN LEEMPUT

HERINNERINGEN AAN EEN 
OUDE PIONIER
DOMINIC DEPREEUW

Een gezelschap dat zich daar in de voorhoede heeft bewogen, was 
Theater Scorpio uit Turnhout.
Het ontstond in 1994 als een afsplitsing van een ander gezelschap, 
omdat enkele spelers anders te werk wilden gaan: minder klassiek, 
meer onderzoekend.
Een kleine vaste kern zette een organisatie op poten met als 
insteek: “Wij bieden een platform waarop anderen toneel kunnen 
maken en spelen.” Dat wendbare karakter leverde een boeiend 
parcours op. In zijn 12-jarig bestaan speelde Scorpio op het Fringe 
Festival in Edinburgh, het Landjuweelfestival, Spots op West, de 
Theater 4daagse in Utrecht, ging het coproducties aan met  
Theatergroep Torenspelers Tilburg en met Theater Mijnheer 

Zowenzo in Heist-op-den-Berg.
Verschillende producties maakten een 
behoorlijke tournee, iets  
wat voor een amateurgezelschap nog altijd 
uitzonderlijk is.  
Scorpio speelde op de meest uiteen lopende 
plaatsen in Vlaanderen en Nederland, in 
Cultuurcentra en in achterafzaaltjes. Dat 
bewogen parcours trok ook verscheidene 
boeiende mensen aan, die op een meer 
diepgaande manier met theater wilden 
bezig zijn.

Toch stootte Scorpio op beperkingen.  
De grootste troef was tegelijk de grootste 
zwakte. Het open karakter van de orga-
nisatie maakte dat vele mensen kwamen 
maar ook weer gingen. De vaste kern die 
zich om de dagelijkse beslommeringen en 
de logistieke taken moest bekommeren, 
bleef te beperkt. Daardoor was er onvol-
doende tijd om op zoek te gaan naar finan-
ciële steun en om voldoende publiciteit te 
voeren. Zo bereikten producties vaak te 
weinig publiek, zeker in de thuisstad. 
Is het in het amateurtheater dan toch  
een absolute voorwaarde om ook minstens 
een sociale vereniging te zijn om te kunnen  
blijven bestaan? Moet je een minimum aan 
leden hebben die je vast aan je gezelschap 
verbindt? Of zijn de tijden en het landschap 
intussen voldoende geëvolueerd waardoor 
projectmatig werken nu beter gaat?  
Een eenduidig antwoord is er niet. Maar 
het blijft een uitdaging om een evenwicht 
te vinden tussen puur artistieke keuzes  
en de praktijk van mankracht en dus  
sociale keuzes.
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KURT VELGHE

GRENZEN AFTASTEN

Waar binnen het professioneel theater de grenzen van het toelaat-
bare vaak overschreden worden, kleurt het amateurtheater veel 
meer binnen de lijntjes. Al kan je je afvragen of het spelen van een 
Shakespeare ook niet een bepaalde grens is waar je over moet. Sha-
kespeare staat bekend als één van de beste toneelschrijvers ooit. 
Vroeger werd gedacht dat je daar niet mocht aan sleutelen, dat zijn 
stukken heilig zijn. Vandaag de dag lijken veel gezelschappen zich 
daar niets meer van aan te trekken. Een andere vraag die zich stelt, 
is hoe je omgaat met seksueel geweld op scène.

Die Ghesellen Deerlijk en Het Kuurns Theater brengen allebei een 
creatie van de Dirk Tanghe-bewerking van ‘De getemde feeks’.  
Stefan Vancraeynest (Het Kuurns Theater) blijft behoorlijk trouw 
aan de tekst van Tanghe en kiest voor een eerder klassieke ensce-
nering van het stuk. Matthias Sabbe (Die Ghesellen) ontdoet de tekst 
van alle ballast en doet er zijn eigen ding mee. Wat we in Deerlijk te 
zien krijgen, is een soort rock ‘n roll versie van deze komedie van de 
grootmeester. We worden overdonderd door de visuele pracht van 
de enscenering. De muziek biedt de perfecte ondersteuning en de 
acteurs zijn bij momenten hilarisch. Als Petruchio de scène betreedt 
in een soort trouwkleed, besterft de zaal het bijna van het lachen.  
De grenzen zijn hier duidelijk afgetast en zowel Shakespeare als 
Tanghe mogen trots zijn op wat hier met hun tekst gebeurd is.

Het Zwevegems Teater brengt ‘Tirza’, naar het boek van Arnon 
Grunberg. Gino Debeyne neemt de regie voor zijn rekening en 
moet op zoek naar een manier om de nogal expliciete seksscènes 
te tonen aan het eerder conservatieve publiek. Hij kiest ervoor om 
de mannen hun broek niet te laten zakken, wat misschien een te 

brave keuze was. Voor de rest is dit echter een schitterende voor-
stelling waarbij alle elementen mooi samenkomen: de scenografie, 
de belichting en de acteerprestaties. Een intrigerende voorstelling 
waar je nadien over nakaart.
Theater Platteau neemt ‘Bij Jules en Alice’ van Tom Lanoye onder 
handen. Kris Vansteelandt neemt de regie voor zijn rekening en 
exploreert hiermee de zelfkant van de maatschappij, een kant  
waar Tom Lanoye wel vaker zijn blik op werpt. Als Jules komt te 
sterven, blikt Alice terug op haar leven aan zijn zijde. En net zoals 
bij iedereen, is niet alles rozengeur en maneschijn. De acteurs zijn 
goed op dreef. Op een bepaald moment slaagt Jules er zelfs in om 
een masturbatiescène geloofwaardig te brengen. Van grenzen  
verleggen gesproken.

De Gebroken Spiegel van Bellegem besluit een andere klassieker 
van Shakespeare op het publiek los te laten, met name ‘Romeo & 
Juliet’. Regisseur Jef Depaepe kiest voor een hypermoderne aanpak, 
doorspekt met klassieke elementen. Zo krijgt het koor veel meer te 
doen dan in het origineel en zit de moeder van Juliet op een bepaald 
moment op haar iPhone te tokkelen. De samenwerking tussen  
volwassenen en jongeren werkt altijd verrijkend voor beide partijen. 
Ook hier is dat het geval. Het enthousiasme van de jongeren sleurt 
de volwassenen mee in een onderhoudende voorstelling.

Grenzen verleggen hoeft dus zeker niet altijd te betekenen dat 
je jezelf moet overtreffen. Gewoon eens iets anders proberen, 
een stuk op een andere, moderne manier aanpakken of creatief 
omgaan met expliciete seksscénes. Vaak leidt dat tot mooie en  
verrassende voorstellingen.

BERNARD SOENENS

THEATER IS MIJN HOBBY.
Theater doe ik zelden alleen. Ik zoek dus 
mogelijkheden in mijn buurt. Of ik start 
een eigen groep. Ik engageer me voor 
lange tijd. Veel groepen zijn op deze leest 
geschoeid. Het kan echter ook flexibeler. 
Met de producties komen ook de vragen: 
hecht ik me aan deze toneelgroep omdat 
ik er alle kansen krijg als acteur, omdat 
het vrienden zijn, omdat het plezant is, 
omdat de groep medewerkers van doen 
heeft voor een resem andere taken? Of 
zoek ik acteerkansen in een toneelgroep 
verder op, die andere keuzes maakt: ander 
genre, andere auteurs, andere regisseurs. 
Stop ik een tijd met acteren om een lang-
durige acteeropleiding te volgen? Waar 
haal ik mijn voldoening: door te groeien in 
mijn hobby of door me te koesteren aan 
de vriendschap en vertrouwde omgeving 
van mijn vaste groep?  Veel hangt af van 
mezelf, van mijn partner, mijn familie of 
directe omgeving. De intense sociale bin-
ding bepaalt vaak mee hoe ik met groei-
kansen omga …

EEN GREEP UIT DE PRAKTIJK
“ Ik beschik 's avonds niet over de auto,  
 ik blijf dus in mijn dorp spelen.”

“ Mijn partner wil niet dat ik intieme  
 scènes speel.”

“ Dat ruwe taalgebruik wordt niet geduld  
 in mijn omgeving.“

“ Mijn familie komt alleen als ik in een  
 komedie speel.”
Misschien doet de (huis)regisseur aan 
typecasting en krijg ik altijd de rol die op 
mijn lijf geschreven is, waarin ik me ook 
nog eens goed voel, ook al omwille van de 
bevestiging van mijn omgeving: “In die rol 
is hij altijd goed!” Ik wapen me tegen de 
te verwachten commentaar: “Ik zie hem 
toch liever in zijn vaste rol …”

ENGAGEMENT 
Theatermensen getuigen vaak van een 
verregaand engagement als acteur, regis-
seur, decorbouwer, technicus of als 
bestuurslid.  Zij verleggen grenzen die 
buitenstaanders onethisch vinden, onver-
antwoord, of overdreven. “Wie ziek is, 
blijft thuis van zijn werk”, is de logica zelf. 
Niet zo in het theater. Uiteraard kan een 
voorstelling niet doorgaan als een acteur 
afwezig is. Dus tekent de acteur present, 
ook al heeft hij veertig graden koorts, 
heeft hij professionele verplichtingen of is 
er een overlijden in de familie. 

REGISSEUR
Ook een regisseur staat voor de uitdaging 
om vooruitgang te maken als manager, leider 
en coach van het repetitieproces. Als huisre-
gisseur zit hij in de vertrouwde omgeving van 
één theatergroep met een reeks voordelen. 
Hij kent de acteurs, weet wat het bestuur en 
het publiek verwachten, en is geneigd om 
daar zo veel mogelijk op in te spelen. Maar 
het is niet gegarandeerd dat een gastregis-
seur een progressief parcours aflegt. Hij 
kan opportunistisch eenzelfde theatertekst 
regisseren bij verschillende toneelgroepen. 
Bij iedere groep verschijnt hij als de goed 
voorbereide regisseur, die weet waar hij naar 
toe wil, vlekkeloos het verkeer op de scène 
regelt en aan iedereen precies laat weten 
wat hij van hen verlangt. De kans dat hij de 
mogelijkheid aangrijpt om telkens naar een 
ander concept en een andere aanpak te zoe-
ken is klein. Maar het kan. 
Net als de voetbalcoach kan de regisseur 
evolueren door te reflecteren over zijn eigen 
werkwijze en aanpak, door naar voorstellin-
gen te gaan kijken, en door het gesprek aan 
te gaan met collega's.  
Regisseurs gaan er soms prat op dat ze 
eenzelfde theatertekst slechts één keer 

regisseren. Een respectabele houding. Niet-
temin is het groeipotentieel niet afgewerkt 
na één regie. Het hernemen van een theater-
tekst in een andere omgeving, met andere 
acteurs en met de ervaringen van een vorige 
regie kan nieuwe inzichten opleveren. 

DE GROEP
Ook de theatergroep zelf staat voor een 
groot aantal beslissingen op de as van 
behoudend of progressief. Behouden 
we iets dat waardevol is of veranderen 
we iets waarmee we progressie maken? 
Zowel organisatorische als artistieke 
items komen hiervoor in aanmerking. 
Veel groepen hebben een merkwaardig 
aantal vaste werkwijzen: dezelfde zaal, 
dezelfde opstelling, het aantal producties, 
de speeldata, het (huiskamer)decor, de 
regisseur, de acteursploeg, de hoofdrol-
speler, de figuranten. Deze aanpak heeft 
zijn voordelen en ontslaat de groep van 
veel vergaderuren. Een breed verschil met 
groepen die twee jaar aan een nieuwe 
productie werken of bij iedere productie 
naar de geschikte acteurs op zoek gaan. 

CONCLUSIE
Iedere productie is een nieuwe zoek-
tocht. Iedere medewerker stelt zijn talent, 
zijn visie, zijn aanpak ten dienste van 
een liefst geslaagde voorstelling. Ieder 
staat voor de keuze: baseer ik mij op wat 
ik aankan, wat ik weet, wat ik graag doe, 
waarmee ik vertrouwd ben, of ga ik het 
avontuur aan, zoek ik nieuwe wegen, in 
een nieuwe omgeving, met nieuwe men-
sen. Ik heb de keuze. In beide gevallen 
beleef ik met dezelfde passie wat theater 
voor mij kan betekenen. In beide geval-
len oordeelt het publiek in welke mate ik 
geslaagd ben. 

VERANDEREN 
EN GROEIEN

Eerst is er niets. Dan kiest iemand een tekst, er komt een cast en 
een regisseur, en er ontstaat een voorstelling. Hoeveel hiervan is 
kopie? Zijn dezelfde acteurs opnieuw getypecast? Zit de zaal tot in  
de nok gevuld omdat het publiek weet dat het weer lachen wordt?  
Of verras ik door met de tekst of het regieconcept een andere toer  
op te gaan? Probeer ik als acteur nieuwe wegen via een cursus, of  
via de impulsen van een inspirerende regisseur?
M.a.w. blijf ik in de comfortzone van mijn kennen en kunnen, of  
durf ik die te verlaten?
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Voor onze volgende productie zoeken we een toneelstuk waarbij 
we met onze jonge acteurs (16-18 jaar) graag willen werken rond 
lijfelijk theater. Zelf ben ik al jaren fan van Antonin Artaud en - af 
en toe - van Jan Fabre. De eerste theatermaker is de bedenker van 
het ‘theater van de wreedheid': hij put zijn acteurs fysiek zo uit, dat  
ze soms staan te wankelen op het podium. Van een voorstelling 
van Jan Fabre herinner ik me dit beeld: Een actrice staat naakt 
op de scène en heeft een klomp boter in haar mond. Tijdens de 
voorstelling doet deze actrice niet veel, behalve heel traag (+/- 30 
min) van achter naar voren lopen. Geleidelijk aan smelt de boter 
in haar mond en loopt deze over haar lichaam. Fysiek daagt Fabre 
zijn acteurs uit om op die manier krachtige en prachtige beelden 
te creëren. Kunnen we dit ook bewerkstelligen bij onze jongeren? 
Mogen we zo een engagement vragen?  

Hoe begin ik daar aan? Aan de ene kant wil ik als regisseur artistiek 
vernieuwend zijn; wil ik een voorstelling creëren die beklijft en waar 
het publiek op een positieve manier over praat. Aan de andere kant 
werk ik als volwassene met jonge mensen en dan overvalt me ook 
een soort van maatschappelijke en/of morele verplichting. Aan de 
ene kant mag ik werken met jonge, onervaren acteurs 
met eindeloze mogelijkheden die schreeuwen om ont-
dekt te worden, maar tegelijkertijd moet ik hen misschien 
ook een beetje beschermen tegen zichzelf? Het mag niet 
de bedoeling zijn dat jonge snaken te veel blootgeven 
van zichzelf, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor mij is lijflijk 
theater niet sowieso verbonden met het erotische. Elkaar 
durven aanraken, durven strelen, durven vastpakken 
voor een oprechte knuffel, maar elkaar ook durven slaan 
als ze kwaad zijn en dergelijke: je maakt gebruik van mimiek, gestiek 
en proxemiek (afstand en houding tussen de acteurs, en hun posi-
tie in de ruimte, red.) om zo je personage meer gestalte te geven.   

Eerst dus een goede tekst. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig: neig 
je naar de klassiekers of zoek je je heil in de vernieuwende wer-
ken? We vinden het belangrijk dat onze jongeren inspraak hebben, 
maar hun repertoirekennis is uiteraard beperkt(er). We googelen 
‘lijflijk theater’ maar behalve een verwijzing naar Shakespeare en 
Artaud vinden we niet veel bruikbaars.  

We werken ondertussen al eens rond lijflijk theater, gewoon om te 
zien of het eigenlijk wel doenbaar is. Sommige acteurs hebben al 
een productie op hun naam, andere zijn nog groentjes. Sommige 
hebben er geen problemen mee dat iemand in zijn/haar persoon-
lijke ruimte komt. Voor anderen is het heel normaal om elkaar een 
kus te geven, als ze elkaar begroeten op café, maar blijft het zeer 
vreemd om dit op de scène te doen. Het verbaast me hoe som-
mige jongeren omgaan met grenzen. We praten veel over wat kan 
en wat niet. En ik merk dat jongeren vandaag nog altijd enorm 
geëngageerd zijn: ze begrijpen waarom we lijflijk theater willen 
spelen, begrijpen dat ze soms worstelen met hun eigen grenzen 
en besluiten dan toch – zeker omdat er een bepaald vertrouwen 
heerst in de groep - om het dan ‘eens te proberen’. Ik denk niet dat 
niet-theatermensen begrijpen hoe mooi het is als je een oprecht 
moment ziet tussen twee acteurs. Als regisseur vergeet je al de 
rest en geniet je gewoon van het schouwspel dat zich voor je ogen 
afspeelt: twee mensen die toenadering zoeken tot elkaar en het 
geloofwaardig laten lijken … tot er eentje begint te giechelen. Het 
momentum is weg en je kan opnieuw beginnen.  

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we nog altijd geen tekst 
hebben. Onze jongeren groeien in hun acteur-zijn, groeien in hun 
lichamelijkheid. Ze bewegen in de ruimte, bewegen in elkaars  
persoonlijke ruimte. We hebben al veel dolle momenten beleefd. 
Maar het is en blijft een delicate queeste.  

Werken met jongeren rond lijflijk theater is een geweldig idee, 
maar misschien nog niet voor volgend jaar …

De Stichting Vertellen riep Pauline Seebregts uit tot 
Vertelambassadeur 2017. Maar ze kreeg een taak mee: 
“Ga door Nederland en Vlaanderen op zoek welke  
verhalen in onze tijd verteld moeten worden.”

Pauline Seebregts maakt voorstellingen rond maatschappelijke 
thema’s als vluchtelingen, mantelzorg, welzijn, eenzaamheid,  
huiselijk geweld en pesten. Daarnaast werkt zij als trainer en 
coach in o.a. bedrijven en organisaties. Hierbij zet zij verhalen  
in bij veranderingsprocessen. 

Zijn we het klassieke delen van verhalen kwijt geraakt?
Op smartphone of tablet wordt heel wat gedeeld. Maar de directe 
ontmoeting ontbreekt. Het moet allemaal snel en kort zijn.  
We worden vooral overstelpt met beelden. Die beelden roepen 
doorgaans wel een verhaal op, maar dat prikkelt slechts in geringe 
mate de eigen fantasie. Bij de klassieke vertelling moet je zelf je 
beelden bedenken, waardoor het verhaal een persoonlijke beteke-
nis krijgt. Voor een sterk verhaal moet je de tijd nemen, dat moet je 
opbouwen. Zoals die kleurplaten uit onze jeugd, waarbij je een aan-
tal punten met elkaar moest verbinden om de hele tekening te zien. 
Ik vroeg binnen een bedrijf aan de deelnemers van het team hun 
verhalen op te schrijven. Eén van hen gaf me een velletje met een 
aantal zinnen, opgesomd met bullets. Dat is dus nog geen vertelling.

Hoe verloopt intussen je zoektocht naar de verhalen van deze tijd?
De reacties waren zeer verschillend. Vooral het onderscheid 
tussen mannen en vrouwen viel op. Mannen stellen meestal de 
vraag zelf ter discussie: “Zijn de hedendaagse verhalen dan zo 
anders dan vroeger?” Terwijl vrijwel alle vrouwen die ik sprak,  
vinden dat er een toenemende nood is aan verhalen van hoop,  
verbinding, inspiratie. Als ik afga op wat er in het nieuws komt, 
dan zie ik vooral de grote verhalen van de machtspolitiek.  
Het lijkt wel of mannen met rare kapsels een complot smeden. 
Maar gewone mensen, hebben ook een verhaal. Daar wil ik naar 
op zoek gaan: kleine verhalen van mensen die er in slagen om 
boven zichzelf uit te stijgen. 

Geef eens een voorbeeld.
Een tijd geleden was ik te gast bij een organisatie in crisis. Een  
van de managers getuigde dat hij zich door al die reorganisaties 
en afslankingen ‘geamputeerd’ voelde. Maar toen kwam het  
verhaal van zijn zoontje. Door een ongeval verloor deze een 
been. Elke zondag gaat de man mee met zijn zoon om hem aan 

te moedigen bij het voetballen. Want dat doet hij, ondanks zijn 
kunstbeen. Dat is vaak confronterend, want ze schelden hem uit 
als hij een fout maakt. Kinderen zijn hard voor elkaar. Maar de man 
is vervuld van trots als hij ziet hoe zijn zoontje zich met kracht en 
waardigheid door het leven beweegt, en ondanks zijn beperking er 
gewoon bij hoort. Door zijn gehandicapte zoon te zien voetballen 
krijgt de manager kracht om uit zijn eigen problemen te komen. 
Het klassieke verhaal waarin de hoofdpersoon zijn moeilijkheden 
ondanks alles overwint. Het zijn die kleine verhalen waarin men-
sen zich groot tonen. Voor dergelijke verhalen gaan mensen nog 
altijd op het puntje van hun stoel zitten. 

Dus zo verloopt je zoektocht?
Ja, met een groep van tien vertellers uit Vlaanderen en Nederland 
zoeken we deze zomer hedendaagse verhalen die er toe doen.  
Met een compilatie daarvan trekken we naar de meest diverse 
plaatsen om ze te vertellen. En daar gaan we in dialoog met het 
publiek en stellen we de vraag opnieuw: zijn dit de herkenbare  
verhalen van deze tijd? We begeven ons in ieder geval buiten de 
klassieke vertelwereld, want we willen een zo divers mogelijk 
publiek. In Antwerpen bijvoorbeeld vertellen we onze verhalen 
zowel in de oer-Vlaamse zaal Elckerlyc als in een moskee. 

Waarom vind je die diversiteit zo belangrijk?
Omdat het je uitnodigt tot gesprek, tot ontmoeting en verbinding. 
Want het vertellen van verhalen is een vorm van toegepaste kunst: 
het geeft je de gelegenheid om te kijken door de ogen van een ander. 
En dan blijkt dat we minder van elkaar verschillen dan we dachten.

STEFAAN DELEECK

VERHALEN 
VAN DEZE TIJD
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VEERLE PANNEMANS

LIJFLIJK THEATER MET JONGEREN: 
geweldig idee?! 
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KURT VELGHE

TIRZA

De vader kan maar geen afscheid nemen van zijn dochter. 
Daarover gaar ‘Tirza’ (september 2006), een psychologische 
thriller van Arnon Grunberg. De roman is bekroond met diverse 
prijzen en sindsdien vele malen herdrukt. In 2010 wordt het boek 
omgezet naar toneel door Het Nationale Toneel (regie Johan 
Doesburg), en in datzelfde jaar wordt ook de film (regie Rudolf 
van den Berg) op het publiek losgelaten. Het stuk wordt geno-
mineerd voor AVRO Toneelpublieksprijs en de film ontvangt een 

Gouden Kalf voor beste regie en beste montage. Bovendien is de 
film de Nederlandse inzending voor de 83ste Oscaruitreiking.
‘Tirza’ vertelt het verhaal van Jörgen Hofmeester, ontslagen en 
al zijn geld verloren door een verkeerde investering. Hij heeft een 
bijna ziekelijke relatie met zijn dochter Tirza. En op de avond van 
het eindexamenfeest van Tirza, staat zijn ex-vrouw (tevens de 
moeder van Tirza) op de stoep. Tirza maakt op het feest bekend 
dat zij een reis naar Namibië wil maken met haar nieuwe vriend 
Choukri. Als Hofmeester niets meer van haar hoort, reist hij haar 
achterna. Daar ontmoet hij de jonge Kaisa, aan wie hij zijn diep-
ste geheimen toevertrouwt. Het verhaal wordt helemaal ver-
teld vanuit het standpunt van Hofmeester en samen met hem 
maken we een afdaling in de diepste zielenroerselen van een 
‘zieke’ mens. Het vertrekpunt van de film en van het theaterstuk 
zijn compleet anders. Waar de film zich focust op het verblijf van 
Hofmeester in Namibië en met flashbacks het voorafgaande ver-
haal vertelt, neemt de toneelvoorstelling het eindexamenfeest 
als uitgangspunt.

Als je het louter technisch bekijkt, dan lijkt dit een juiste keuze. 
In film is het nu eenmaal makkelijker om op de juiste locatie (een 
woestijn) te filmen. Alleen lijkt de aanpak van de theatervoor-
stelling beter te werken. Het Zwevegems Teater creëerde de 
voorstelling voor Vlaanderen, in een regie van Gino Debeyne.  
De scène bestaat uit een verhoog met achteraan een giganti-
sche ’T’(irza). Vooraan ligt zand. De scène wordt afwisselend 
groen, blauw en wit belicht en dat zorgt bij elke scène voor exact 

de juiste sfeer. De cel-
lo-muziek in het eerste 
deel past perfect bij het 
stuk. Ondanks dat hij 
ietwat te jong oogt voor 
de rol, is Jan Verleyen 
ijzersterk in de hoofdrol. 
Hij legt genoeg humor in 
zijn spel om ons de kans 
te geven het getoonde 
te relativeren. In het 
laatste half uur weet hij 
ook perfect de waanzin 
van zijn personage weer 
te geven.

Waar we ons in het 
toneelstuk enkel het 
laatste half uur in Afrika 
bevinden, is dat in de 
film meer dan een uur. 
Dit is jammer want hier-
mee wordt, ondanks het 
feit dat Gijs Scholten 

van Aschat de rol van Hofmeester schitterend speelt, het inte-
ressantste van het verhaal naar de achtergrond verschoven. Aan 
de hand van flashbacks krijgen we een inkijk in het leven van het 
hoofdpersonage en zijn bijna onmogelijk grote liefde voor zijn 
dochter. Telkens we terugkeren naar het verleden, kent de film 
een heropleving.

Hoewel de vertelstructuur verraadt dat we hier kijken naar een 
verfilmde of ver’toneel’de roman, blijkt het verhaal op de drie 
fronten te werken. Het spreekt voor zich dat de acteur die Hof-
meester vertolkt, van het goeie hout gesneden moet zijn om de 
dualiteit van het personage te vatten. Het betreft hier een man 
die door de liefde voor zijn dochter gedreven wordt naar het 
randje van de waanzin. Gezelschappen die houden van tragedies 
in de stijl van de Grieken, hebben aan dit stuk een hele vette kluif. 
Bovendien dwingen de vele locaties en plotwendingen de regis-
seur tot het zoeken naar passende, creatieve oplossingen. Het 
Zwevegems Teater slaagde daar in elk geval in! 

EDITH VANDE SCHOOR

KAN HET NOG, 
MAG HET NOG, 
OF MOET HET?

Vind jij een zekere vorm van realisme nodig 
in je enscenering?  We vroegen het aan de 
Germanist Stefan Van Craeynest (° 1948), 
toneelauteur, acteur en regisseur.

“Op 9 september 1898 woont Tsjechov in 
het pas opgerichte Moskouse Kunsttheater  
een repetitie bij van zijn ‘Meeuw’ in een regie 
van Konstantin Stanislavski. Voor de eerste 
keer voelt hij zich door zijn vertolkers ‘wezen-
lijk’ begrepen. Wel suggereert hij nog enkele 
wijzigingen en stelt hij Stanislavski voor om 
de rol van Trigorin zelf te spelen vanwege 
diens nauwgezette opvatting over de toneel-
speelkunst en over het werk van Tsjechov. 
Maar als Stanislavski voorstelt om in de 
tijdsgeest van het dan bloeiende realisme 
de plattelandsfeer nog beter weer te geven 
door in de coulissen kikkers te laten kwaken 
en honden te laten blaffen, barst Tsjechov 
in onbedaarlijk lachen uit. Hij oreert dat het 
toneel zijn eigen conventies en wetmatig-
heden heeft, dat die vierde muur voor hem 
gewoon niet bestaat, dat het toneel een 
kunstvorm is die de kwintessens van het 
leven weerspiegelt en dat daar dus niets 
overbodigs moet worden aan toegevoegd. 

Eigenlijk denk ik daar ook zo over. Realisme 
in de psychologische tekening van de per-
sonages, in de presentatie van de plot, de 
fabel, de situaties, conflicten en relaties: 
zeker. Authentiek, echt, naturel, eerlijk, 

wezenlijk. Maar ook nog een zo natuur-
getrouw mogelijke weergave van de wer-
kelijkheid betrachten in de enscenering is 
inderdaad ‘overbodig’. Ik deed ooit eens 
‘Oom Wanja’ volgens die inzichten. Geen 
overbodigheden die de essentie in de weg 
staan. Na afloop hoorde ik de bedenking 
dat “de herfst werd gemist”. De herfst? Kijk 
naar wat Piet Arfeuille met ‘Ivanov’ deed. 
Een levensmoeë Ivanov zit geïsoleerd op 
de uiterste stoel van de laagste rij van een 
tribune die staat voor de tribune van het 
publiek. Als een spiegel. Hier en daar een 
personage verspreid in hoogte en breedte 
al naar gelang de hiërarchische positie of 
de relationele verbondenheid. Slechts af en 
toe, steeds causaal, gaat er eentje op een 
andere plek zitten. Voor de rest beweegt er 
niets. Dat is toch het wezenlijke ‘realisme’ 
van Tsjechov? Dat er niets beweegt in die 
levens. We hebben daar geen boerderij bij 
nodig. Kijk naar Simons’ ‘Kersentuin’. Let-
terlijk geen ruimte voor die troosteloze, 
dadenloze personages. En die kersentuin? 
Je hoort alleen het kappen van de bomen 
als alles verkocht is.
Als de scenografie de essentie van het stuk 
dient en de contextuele sfeer suggereert, 
dan zijn we goed bezig, dacht ik. Inhoud 
genereert vorm en omgekeerd. En die vorm 
mag de inhoud niet in de weg staan. Ik hing 
witte kartonnen tapijtbuizen in de nok van 
het theater om het bos in ‘Heuvels van 

Blauw’ te suggereren. Bewegend licht op 
die kartonnen orgelpijpen evoceerde sfeer, 
situatie, evolutie. Simultaan, functioneel 
en suggestief.
Neen, realisme is geen fotografische repro-
ductie. Het is altijd de weergave van de 
realiteit zoals door de maker ervaren en 
gezien, met zijn temperament, zijn opvat-
tingen, zijn filosofie. Trouwens, wat is dat, 
realisme in het theater? In de scenografie? 
In de speelstijl? De karaktertyperingen en 
psycholo gische motivering? Anne Frank 
woont in een functionele plattegrond van 
het achterhuis die het pand op de Prinsen-
gracht suggereert maar geen natuurge-
trouwe kopie is van de reële situatie. Tegen 
de wanden van haar kamertje misschien 
foto’s van filmsterren uit die tijd, of onher-
kenbare foto’s of zelfs geen. De Duitse offi-
cier die zijn opwachting maakt, draagt een 
correct uniform en hanteert een Luger en 
geen Magnum van Dirty Harry. Dat is geen 
hang naar realisme maar om lachwekkende 
anachronismen te voorkomen. ‘Realisme’ 
is in die context en steeds volgens mijn 
inzichten, meer dan reproductie. Het is de 
artistieke reflectie op de werkelijkheid die 
op zich te vervelend is om ze na te boot-
sen of te kopiëren. Het vergt ook meer dan 
alleen maar verstand om ze te begrijpen.”
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WIM VAN LEEMPUT

VERNIEUWEN EN FILOSOFIE

BREKEN MET DE TRADITIE
Wat is vernieuwen? Algemeen kan men stellen dat wij nu iets als vernieuwend ervaren 
wanneer het breekt met de tradities. Dit was niet altijd het geval. De moderne visie op 
vernieuwing duikt op vanaf midden 19de eeuw. Men breekt met de traditionele kunst-
beleving die vooral gericht is op het verheerlijken van bijvoorbeeld religie, de staat of de 
heerser. Men stapt over op de beleving van kunst als kunst, het zogenaamde l’art pour 
l’art-principe. Deze visie op kunst is blijven evolueren.
Vandaag zoekt de interpretatie van ‘vernieuwen’ minder de confrontatie op. Vernieuwin-
gen worden nu vaak geïnspireerd door net te herbronnen in oude tradities, door ze van-
uit een ander perspectief te bekijken en te interpreteren. Een mooi voorbeeld is ‘Mistero 
Buffo’ van Dario Fo, waar iets wat gevestigd is (het Bijbelverhaal) op een andere manier 
gebracht wordt. Vernieuwen is dus niet altijd iets volledig nieuw verzinnen. Een oud stuk 
in een nieuw jasje steken kan perfect voldoen aan een definitie van ‘vernieuwing’.

DRANG NAAR VERNIEUWING
Onze drang naar vernieuwing komt voort uit twee opvattingen: iets nieuws is per definitie 
beter en vooruitgang leidt uiteindelijk tot één of andere ‘ideale wereld’. 
Het idee van een ideale wereld gaat terug tot de Griekse filosoof Plato: voor hem vielen 
(wetenschappelijke) waarheid, (esthetische) schoonheid en (morele) goedheid samen 
in een ‘echte’ wereld, waar onze werkelijkheid slechts een flauw afkooksel van is. Religie 
spiegelt ons voor dat we die ‘echte’ wereld kunnen bereiken na de dood.
Het is vervolgens maar een kleine stap om te denken dat de mens die ‘echte’, ideale 
wereld zélf kan maken. Niet toevallig valt deze stap samen met het ontstaan van het kapi-
talisme. Kapitalisme doet ons geloven dat we die nieuwste tandenborstel nodig hebben 
om perfect gelukkig te zijn. Onze moderne opvatting van vernieuwen en de drang/dwang 
van het breken met tradities spelen in feite in op ons naïeve beeld van een ideale wereld. 
We kunnen dus gerust stellen dat ‘vernieuwen’ behoorlijk kapitalistisch is. Ironisch 
genoeg ontstaan sociaal geëngageerde succesvoorstellingen als ‘Mistero Buffo’ dus uit 
door en door kapitalistische ideeën.

DE DAG VAN VERNIEUWING
Volgens geschiedenisboeken lijkt het wel alsof grote vernieuwingen uit de geschiedenis  
op welbepaalde data te prikken vallen: de bestorming van de Bastille als begin van de 
Franse Revolutie, de moord op Franz Ferdinand die de Eerste Wereldoorlog start. Maar in 
feite bestaan er geen grote vernieuwingen, wel grote evoluties. Heel vaak wordt er eerst 
in beperkte kring iets uitgeprobeerd, iets nieuws gestart. Wanneer dat blijkt aan te slaan, 
blijft het groeien en verspreidt het zich. Dit geldt ook voor theater. Zo is rederijkerstoneel 
ontstaan bij rijke burgers en verspreidde het zich tot in de kleinste dorpjes. Vaak verster-
ken vernieuwingsgolven elkaar. Het valt bovendien op dat een maatschappij in tijden van 
oorlog vatbaarder is voor deze evoluties. Kan er een drang naar vernieuwing in de lucht 
hangen? Het lijkt erop van wel.

BESTAAT ER EEN SUCCESFORMULE?
Het is in zekere zin een eenvoudige optelsom. Het is een vage en zeer 
ruime som van het totaal van al de middelen en mogelijkheden van je 
vereniging. Met andere woorden: de succesformule van de ene vereni-
ging is waarschijnlijk totaal onbruikbaar voor de andere vereniging. 
We kunnen de middelen van een vereniging ‘het kapitaal’ van die 
vereniging noemen. Maar het kapitaal van je vereniging is niet alleen 
geldelijk. Het is ook samengesteld uit andere middelen: menselijke, 
sociale, culturele, ... Het is de som van het geld dat in de kas zit, de 
leden van de vereniging en hun specifieke kennis en vaardigheden, 
de ingesteldheid van de raad van bestuur, enzovoort.
Hoe groter je kapitaal, hoe groter de ruimte voor experiment. Ver-
nieuwen is een soort van spenderen, of beter nog, investeren van het 
kapitaal. Je kan het kapitaal van een vereniging met de jaren opbou-
wen, maar je kan het even goed voor een welbepaald experiment 
zoeken en samenstellen. En dit gaat heel ruim: geschikte acteurs, 
regisseur, de ganse vereniging die het experiment draagt en verde-
digt, geldelijke middelen, (project)subsidies, een reserve om een mis-
lukking te verteren, publiek, artistieke kennis en vaardigheden, … Wie 
van alles voldoende heeft, baadt in luxe en kan zich een experiment 
veroorloven. Jammer genoeg geldt dit niet voor elke vereniging, wat 
deels de terughoudendheid voor experimenten kan verklaren.

VERNIEUWING IS EEN LUXEPRODUCT.
Bij een experiment investeer je je kapitaal zonder te weten of het 
gaat opbrengen. Bij een geldelijke investering verwacht je meer 
geld, bij een theaterinvestering ‘meer theater’. De opbrengst die 
je voor ogen hebt, kan veel meer zijn dan een positief cijfer op de 
afrekening. Je kan streven naar een hechtere groep, of een bood-
schap die je wil overbrengen, een thema dat je bespreekbaar wil 
maken, een bepaalde zaak die je vanuit een ander standpunt wil 
bekijken, je wil mensen laten lachen, schoonheid creëren, mensen 
laten huilen, applaus, erkenning, … Slaagt de investering voor de 
kunstenaar, dan geeft dit voldoening.

DE VERNIEUWING VAN ZIJN VOETSTUK
We kunnen dus stellen dat iedere productie, iedere samenwerking 
op zich eigenlijk al een experiment is. Je zet het kapitaal of een deel 
ervan in, brengt het samen om met die bepaalde middelen een pro-
duct te maken dat nog nooit is gemaakt en dat je niet kan herhalen 
omdat je daarna nooit nog over dezelfde middelen zal beschikken. 
Die bepaalde acteurs, met die bepaalde tekst en regisseur, in de tijds-
geest van dat moment, het zal altijd uniek zijn, het zal altijd nieuw zijn 
en altijd een experiment met een bepaalde kans op slagen. 
Dat is het wonderlijke van theater: het bevindt zich altijd in het  
radicale ‘nu’. In dat opzicht is zelfs elke voorstelling een vernieuwing 
en een experiment.  Een vernieuwing kan je ook niet herhalen, want 
dan is het niet nieuw meer. Een blijvende herhaling kan je wel  
modieus noemen. Zo is het modieus dat de acteurs tegenwoordig  
al op de scène vertoeven als het publiek binnen treedt. Als je dat  
de eerste keer doet, dan is dat modern. Blijf je dat de volgende  
voorstellingen doen, dan is dat modieus, tot het een cliché wordt.

HET TABOE ALS HORIZON
Maar je kan de vernieuwing nog verder minimaliseren. Want hoe 
ver kan je gaan in de vernieuwing? Wanneer is de grens bereikt en 
is het taboe?
In feite is het taboe de horizon waarop je je richt tijdens het ver-
nieuwen. Alleen kan je een  horizon niet overschrijden. Kom je 
dichter, dan verlegt deze zich. Wanneer je op een moment beslist 
dat een bepaald taboe doorbroken kan worden, dat je beslist om 
het op de scène te brengen, is het taboe weg, maar is er een nieuw 
dat nog verder gaat. Het taboe opzoeken is als het ware de grens 
aftasten, en wanneer je het gevoel hebt dat je erover kan, verlegt 
deze zich. 
Vermits je het taboe als ultieme vernieuwing niet kan vatten, kan 
je in vraag stellen of ze wel bestaat? Als je dan enkel voldoening 
kan halen uit het brengen van vernieuwingen, als dat je doel is, 
dan zit je met een groot probleem. Dan zit je voortdurend met het 
hoofd in de toekomst, terwijl theater zoals gezegd radicaal ‘nu’ is. 
Een belangrijk argument om het experiment functioneel te hou-
den en niet als doel op zich.

EN WAT WIL HET PUBLIEK? 
Een publiek wil vooral waar voor zijn geld. In een kapitalistische 
omgeving is een goede transactie er één waarbij alle partijen 
tevreden weg gaan. Een gelukkig publiek is een publiek dat liever 
bij jouw voorstelling zit dan thuis in zijn zetel. Een goede voorstel-
ling is een voorstelling die hiervoor zorgt. Als een experiment hier-
voor het middel is, dan zal dit zonder problemen worden aanvaard. 
We moeten een vernieuwing dus niet belangrijker maken dan ze is: 
het is niets meer dan een manier om een goede voorstelling nog 
beter te maken. Wederom iets functioneels dus. Niet vernieuwen 
om te vernieuwen. Iets vernieuwend doen zonder dat het publiek 
het door heeft, is misschien pas echt een geslaagd experiment.

IS HET AMATEURTHEATER CONSERVATIEF?
De goesting om nieuwe samenwerkingen, nieuwe experimenten 
op te zetten, zien we terug in zowel professioneel als amateurthe-
ater, en niet exclusief bij jeugdige groepen. Conservatief kan je dit 
dus niet noemen. Alleen wordt het professioneel theater gesub-
sidieerd om te experimenteren. De geldelijke middelen helpen 
rechtstreeks en onrechtstreeks om hun investeringskapitaal te 
vergroten. Het lijkt er dus eerder op dat het amateurtheater bij 
momenten conservatief is uit noodzaak, niet omdat de wil om te 
experimenteren ontbreekt.

Van waar die drang om grenzen te verleggen 
in het theater? En is het amateurtheater 
hierin dan toch behoudsgezind?
We leggen het voor aan Laurens Verrelst.  
Laurens studeerde filosofie en theater-
wetenschappen en is zelf actief in het 
amateurtheater. 
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OPVALLEND

La fiesta – Studio Bernadette
© Katleen Clé

WALTER SAMOY

GRENZEN BLIJVEN GRENZEN.

“Onze grenzen verleggen, dat moeten we”, orakelt 
Karel, “want al te lang wentelen we ons in het ver-
foeilijke bad van de tevredenheid!” Hij staat duidelijk 
scherp. Blijkbaar verlegt hij de zijne al. Zo zagen ze 
hem nooit eerder. Vergat hij zijn pilletjes, of nam hij 
betere? Aan het vuur van zijn betoog kan je pakken 
theelichtjes aansteken. 

“Hoe zie je dat, voorzitter, als je het al ziet”, waagt 
schat bewaarder Frans. 

”Wel, onze regisseurs moeten de platgetreden paden  
durven verlaten om nieuwe werkmethodes te zoeken  
en gedurfde concepten te bedenken, ver van het te  
voorziene. Ons leescomité moet speuren naar onge-
kende parels tussen de hopen meligheid. Als onze 
spelers getuigen van inzet, starten we al prima. Laten 
we misschien beginnen met stipt te zijn. Het lijkt alsof 
sommigen hier de klok niet kunnen lezen, wat je nor-
maal leert in het tweede leerjaar. Jullie weten wat ik 
bedoel en ik zal geen namen noemen, Sofie.”

“Ik verleg mijn grens een tiental minuten”, aldus aan-
gesprokene. Algemeen gelach. Ja, Sofie is nu eenmaal 
niet voor één gaatje te vangen.

“Neen, kom serieus,” gaat Karel verder, ”afspraken zijn 
afspraken.” “Tenzij je de grens ervan verlegt”, riposteert 
Sofie. Per ongeluk stoot Joost zijn pint om. “Verdorie,  
nu verleg ik mijn vocht!” Hij staat op om een vod te 
zoeken.
Onbetamelijk luid boert Bart. Blikken bliksemen. “Sorry 
mensen, sorry, ik verleg de grenzen van mijn maag-
inhoud. Totaal ongewild, ik verlies mijn grensbesef,  
nog eens sorry.“

“Allé mensen, laat ons ernstig blijven. We brainstormen 
hoe het beter kan. Die altijddurende bekommernis zijn 
we onszelf verplicht. Neem nu eens het technische 
aspect. Welke hedendaagse toepassingen kunnen we 
niet aanwenden om onze voorstellingen boeiender te 
maken?” Karel is niet te houden. Demosthenes kan er 
een serieuze punt aan zuigen. De vergadering geeft 
hem gelijk.  
Luna neemt het woord. “Voorzitter bekijk wat er rond 
ons gebeurt en blik terug in de geschiedenis. Al die 
grenzen zijn enkel bron van miserie. Met ze te verleg-
gen redden we het niet want het blijven grenzen.  
Ze deugen niet, dat is het. Het enige goede wat we met 
grenzen kunnen doen, is ze opheffen. Ook de onze. 
Weg ermee.” Algehele stilte. Monden vallen open.  
Hier valt over na te denken. “Wel ja, je hebt gelijk,” 
beaamt Karel, “ zodanig verleggen dat ze er niet meer 
zijn. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer.”

“Zoiets als met mijn pint dus”, constateert Joost.       
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 “No man dies of love but on the stage.” (Niemand sterft van liefde, 
behalve op het toneel.) Dat wist Jane Austen al. Het klinkt mis-
schien aannemelijk, denk maar aan Lanseloet van Denemarken 
of aan Romeo & Julia, maar eigenlijk is het niet zo vanzelfspre-
kend. ‘Sterven’ is namelijk de actie bij uitstek die de grenzen van 
ons lichaam overschrijdt en die op de scène nooit echt écht kan 
worden uitgevoerd. Al sinds de eerste stappen van de mens op de 
bühne wordt er gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Ook 
vandaag nog wordt er op uiteenlopende, vaak bloederige, maar 
soms ook op humoristische wijzen omgegaan met de vraag: ster-
ven op de planken, hoe doe je dat? 

EERST ZIEN, DAN GELOVEN? 
In de Griekse tragedies van Aischylos, Euripides en Sophocles 
werd er heel wat gevochten, gemoord en dus ook gestorven. 
Omdat deze gruwelijke gebeurtenissen enerzijds nogal moeilijk 
te ensceneren waren en anderzijds omdat ze niet geschikt waren 
voor het oog van het gevoelige publiek, schakelden de Grieken 
een bode in. Zo’n bode bracht vaak in huiveringwekkend gedetail-
leerde taal een ooggetuigenverslag van de feiten. In tegenstelling 
tot de ogen, mochten de oren van het publiek blijkbaar wél aan 
zulke dramatische scènes worden blootgesteld. 

HET OOG WIL OOK WAT
De techniek van het bodeverhaal werd nog heel lang gebruikt. 
Ook in de middeleeuwen zien we gelijkaardige procedés. De 
middeleeuwers gingen al wel iets gewaagder aan de slag. Aan 
het einde van het toneelstuk ‘Esmoreit’ bijvoorbeeld wordt de 
slechterik ontmaskerd. De bijbehorende regieaanwijzing luidt: 

“Robbrecht hanct men hier.” Wat zoveel betekent als “Hier wordt 
Robrecht opgehangen.” Werd er dan werkelijk een speler opge-
hangen op het toneel? Onmogelijk is het niet. Maar over hoe dat 
precies in zijn werk ging, is tot op heden helaas weinig geweten. 

IEDEREEN DOOD, DANKZIJ SHAKESPEARE 
Bij Shakespeare komen letterlijk bijna alle hoofdpersonages op 
de één of andere manier aan hun einde. Aangezien hij geen bode-
verhaal in zijn teksten verwerkte, moeten de acteurs die de rollen 
vertolken hun dood ‘faken’ op de scène. OP&DOEK ging luisteren 
bij amateurgroepen die Shakespeare speelden en allemaal op 
geheel eigen wijze de sterfscènes ensceneerden. 
De jongeren van de Zoltan Kodaly academie uit Schilde speelden 
‘Hamlet’ en kozen voor ‘een lekker dramatische aanpak.’ Voor het 
eerst werkten ze met echt nepbloed. Marie Trappers, die de rol 
van Hamlets moeder Gertrude voor haar rekening nam, dronk van 
een gifbeker die met dat bloed was gevuld en liet de rode vloeistof 
over haar lippen naar beneden lopen. 
De Olense Tejaterbende Oeps! pakte de uitvoering van ‘Hamlet’ 
anders aan. Zij kozen voor humor, en Hamlet en co stierven een 
eerder karikaturale dood. Met een houten zwaard werden de per-
sonages ‘neergestoken’, ze vielen op hun knieën en vervolgens 
plat op de grond. Enkel Ophelia, gespeeld door Lorien Verachtert, 
kreeg een meer tragisch einde. Terwijl ze haar sterfmonoloog ten 
berde bracht, ging ze stilletjes aan op de grond liggen. Op de ach-
tergrond speelde een vrolijk filmpje in combinatie met een triest 
lied. Aan het einde daarvan, was Ophelia ‘vredig verzonken’. 
Tejater Restant uit Buggenhout koos voor een andere Shakespea-
re-klassieker: ‘Romeo & Julia’. Dorien Meskens, de dame die in de 
huid van Julia kroop, vertelt dat ze van een flesje moest drinken en 
daarna zo geloofwaardig mogelijk moest ineenstuiken. Dat was 
vooral eng en niet makkelijk omdat niemand die nog leeft, echt 
weet hoe het is om dood te gaan … Zoiets dan overtuigend ‘uit-
beelden’ voor een publiek is een grote uitdaging. 

Over het aller moeilijkste aan sterven zijn de acteurs het eens. Dat 
is namelijk niet het doodgaan zelf, maar wel het dood zijn: stil blij-
ven liggen, niet door je buik ademen en vooral, je lach inhouden. 

We openen de deur voor filosoof en 
schrijver Jean-Paul Sartre en één van 
zijn bekendste toneelstukken: ‘Met 
Gesloten Deuren’ (‘Huis Clos’).

WIM VAN LEEMPUT

MET GESLOTEN DEUREN
JEAN-PAUL SARTRE

KLASSIEKER DOORGELICHT

HET VERHAAL
Op een ongedefinieerde plaats worden 
drie personages samengebracht. Ze 
kennen elkaar niet en ze verwachten er 
iemand anders aan te treffen. Ze lijken in 
niets op elkaar en hebben slechts één ding 
gemeen: ze zijn alle drie dood en vermoe-
den te zijn aangekomen in de hel. Gaan-
deweg komen we te weten waarom ze 
dat denken en waarom net zij drie samen 
opgesloten worden in dezelfde ruimte. 
Maar een oplossing komt er niet. Ze zullen 
eeuwig moeten blijven doorgaan.

PERSONAGES
De drie personages komen uit een heel verschillende achtergrond en staan helemaal 
anders in het leven. Hun voorkeuren en overtuigingen liggen zelfs zo ver uit elkaar dat 
ze al snel door hebben dat het geen toeval kan zijn dat ze hier samen gebracht zijn. Er is 
nog een vierde personage, een soort dienaar, die aan het begin van het verhaal de drie 
personages één voor één naar de ruimte voert. Zijn inbreng lijkt klein, maar hij zorgt wel 
meteen voor enkele hints over de situatie waarin we ons bevinden (de hel) en ook voor de 
relativering ervan. Dat maakt het voor een publiek makkelijker om erin mee te gaan. Van-
daag zijn we behoorlijk wat gewend op de scène. Maar toen het stuk geschreven werd, 
was dit behoorlijk grensverleggend.
De drie hoofdpersonages zijn Garcin, Inès en Estelle, en ze worden in die volgorde binnen 
gebracht. Eens ze er zijn, gaan ze alleen nog af na het groeten. Garcin is een hoofdredac-
teur van een pacifistische krant, Inés is postbeambte en lesbisch, en Estelle is van heel 
rijke afkomst, bloedmooi en echt nog maar net gestorven. Ze kan het woord nog niet in de 
mond nemen.

OPBOUW
De tekst kent een zeer strakke, haast rekenkundige opbouw. Eerst wordt de doodsoorzaak 
van de personages bekendgemaakt. Garcin: twaalf kogels, Inés: gas, en Estelle: longontste-
king. Wanneer ter sprake komt waarom ze in de hel beland zijn, geeft alleen Inés de volle-
dige waarheid prijs. De andere twee zitten nog in de ontkenning en schamen zich voor de 
ware toedracht. Door de eerste dingen over zichzelf prijs te geven, wordt hen wel snel dui-
delijk dat ze elkaars tegenpolen zijn. Om het verblijf van de ander niet tot een hel te maken, 
beslissen ze om te zwijgen en elkaar niet lastig te vallen. Uiteraard lukt dat niet. Doordat 
Inés veel verder staat dan de anderen, zal zij de katalysator zijn om hun ware zonden te ont-
hullen. Eerst in een gedeeltelijke biecht, daarna in een volledige. Nu alle kaarten op tafel lig-
gen, proberen de personages er in het laatste deel samen uit te geraken. Maar dat lukt niet. 
Zelfs niet wanneer de deur opengaat. Het effect van hun persoonlijkheid op elkaar, hoe ze 
elkaar zien, maakt dat ze niet weg kunnen. 

L’ENFER C’EST LES AUTRES.
Sartre tracht met deze theatertekst zijn existentiële ideeën te verspreiden. Het stuk is met 
zijn absurde setting een middel om Sartres overtuiging te verduidelijken. De hel, dat zijn 
de anderen. Hij stelt de mens centraal en maakt hem verantwoordelijk voor de gemaakte 
keuzes. Door de kater van de twee wereldoorlogen herkende het publiek van de jaren ’40 en 
’50 het absurde van het menselijke bestaan, en werd het existentialisme zeer populair. Het 
absurd theater wordt vaak als onbegrijpelijk ervaren, mogelijk omdat het soms abstract 
wordt. Maar Sartres hel is allesbehalve abstract. Ze voelt soms zelfs verrassend vertrouwd 
aan. De personages hebben het bijvoorbeeld de hele tijd veel te warm.

WERDEN AL EENS TOT MEKAAR VEROORDEELD:
Reynaertghesellen, Leuven in 1971 (regie Wim Van Gansbeke!) / Theater Het Hof, Arnhem 
in 1997 /  Koffie verkeerd, Waalre in 2015 / Théâtre en Liberté, Brussel in Tinnenpot Gent, 
20 april 2017 (in ’t Frans). 

STERVEN OP DE PLANKEN
ANKE VERSCHUEREN

©
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De pareltjes van het parelsnoer vliegen alle 
kanten van het toneel op. Sandra zit onbe-
grijpend te kijken. Ze heeft het snoer in 
haar zenuwen kapot getrokken toen ze het 
uit haar handtas haalde.  Lastig, want dat 
parelsnoer is essentieel, hét element dat de 
detective zal toelaten de moord op tante 
Virginie op te lossen. Hoe moet dat nu zon-
der parelsnoer? 't Is ineens zo stil, moest ik 
iets zeggen, was het aan mij?
Jeanine nodigt de burgemeester uit om 
plaats te nemen en biedt hem een kop thee 
aan. Oepsie, die van de rekwisieten zijn ver-
geten thee in de theepot te doen! Jeanine 
besterft het ... Wat nu! En oh nee, wat is in 
godsnaam mijn tekst!
Er is geen geluid, terwijl die groene tele-
foon nu moet rinkelen. Die telefoon vonden 
we na eindeloos zoeken in een kringloop-
winkel in Zwankendamme. En nu rinkelt hij 
niet. Op hét cruciale moment, als door het 
rinkelen van de telefoon de puzzelstukken 
op hun plaats moeten vallen, rinkelt hij niet. 
Etienne, onze licht- en geluidman, zit in de 
technische cabine een banaan te eten. Die 
kinkel vergeet nu juist de rinkel!  
't Zijn lastige dingen, rekwisieten. Je hebt 
ze soms zo nodig dat er echt niks fout mee 
mag gaan. Ze hinderen je, of ze helpen je. 
Want wees eerlijk: niks fijner dan een boek 
om vast te houden als je met je handen 
geen blijf weet. Best tof om in het testa-
ment van tante Marie te kunnen lezen wat 
je maar niet uit je hoofd geleerd krijgt. 

ANNEMIE GORIS

Rekwisieten zijn de materiële dingen waar-
aan je je kan vasthouden als je speelt, de 
wandelstok die je letterlijk ondersteunt, 
het glas nepwijn dat je droge keel smeert, 
de zonnebril die je ogen verbergt, de pop in 
de kinderwagen die al je aandacht opeist. 
We gebruiken decor, rekwisieten, kostu-
mering omdat we de toeschouwer mee wil-
len trekken in ons verhaal, in de door ons 
gecreëerde werkelijkheid.  
Maar rekwisieten zijn ook de dingen die 
voor enorme chaos kunnen zorgen, de 
sleutel die niét in het sleutelgat steekt, de 
rollator met handvaten op twee verschil-
lende hoogtes, de fles sherry die van de 
kast moet vallen maar die er niet staat … 

EN WAT ALS …? 
Wat als we het nu eens zónder rekwisieten 
doen? Gewoon de scène opgaan met alleen 
jezelf, je tegenspeler en de tekst tussen jullie. 
Wat als de foto's die je samen bekijkt er niet 
zijn, wat als de sigaret die je hand verbrandt, 

REKWISIETEN: 
nodig of overbodig ?

“ NIET DAT WAT IS, INSPIREERT TOT CREËREN,    
 MAAR DAT WAT KAN ZIJN; NIET DAT WAT  
 REALITEIT IS, MAAR DAT WAT MOGELIJK IS.” 
 Rudolf Steiner

EDITH VANDE SCHOOR

MIJN TAAL IS MIJN GRENS.
Alex Martens is een gepensioneerde leerkracht die al meer dan 
zestig jaar op de planken staat. Met ‘Quills’, een historisch project 
van Markies de Sade, is hij aan zijn drieënzestigste productie toe. 
Als ‘Markies de Sade’ vertellen over zijn orgieën, incest, kinder-
moorden, seksuele aberraties, sadisme, bestialiteit en necrofilie … 
Het is best een hele kluif, ook voor een ervaren acteur.

Waarom een rol als de Sade?
Je voelt je aangetrokken door die persoon, hoe vreselijk monster-
achtig die ook was. Dat klinkt raar, maar in ieder van ons zit een 
monster met verlangens die we niet aan onszelf willen toegeven. 
Zijn ‘literatuur’ betast de dierlijke grenzen van onze fantasie. 
Dus als je aan die rol begint, moet je over die figuur lezen. Na hon-
derd bladzijden had ik het wel gehad. Het ploft in je maag. Na de 
tiende verkrachting of de zesde geseling blijft alleen de verbijste-
ring over. Bestaan er zulke mensen? Blijkbaar wel.

Naakt wordt niet geschuwd, wat denk je daarover? 
Normaal moest ik volledig strippen. Ik doe dat niet. Ik kreeg al 
enkele reacties van vrouwen die niet gecharmeerd waren. Ik vroeg 
hen: zouden jullie je borsten tonen op een scène? “Zeker niet.” 
Wel, mijn blote kont mogen ze zien, maar mijn klokkenspel niet.  
En zo’n ouwerwetse sloggy heeft wel iets. Of niet?

In 2010 acteerde je met professionelen in ‘Aleksej’.
Ja. In Antwerpen, in HETPALEIS. Met Frans Van der Aa, Ariane van 
Vliet, Stefaan De Gand, e.a. Dat gaf het gevoel van een kleuter die 
met de grote jongens en meisjes mag meespelen. Drie maanden 
lang een achturen werkdag i.p.v. twee à drie avonden per week. 
Het hele stuk uitpluizen, scènes uitproberen, tekst schrappen 
of veranderen, diep gaan in het gegeven en …  Wie komt er kijken 
naar een repetitie waarbij ik als eerste op moet? Jan Decleir.  
Da’s wel bibberen.

Heb je grenzen verlegd?
Je voelt jezelf ondanks al je ervaring heel klein. De regie van  
Koen Desutter maakte veel goed. Hij gaf me vertrouwen om  
tussen die rasacteurs gewoon mijn ding te doen. En dat lukte  
aardig. Veertig opvoeringen in twee seizoenen. In het amateur-
toneel speel je een productie hoogstens twaalf keer. Dat was  
een zoveelste grensverlegging. 

Waar voel je voor jezelf de grens?
Ik kan nu geen rollen meer spelen van tien jaar geleden, zoals 
Fagin in ‘Oliver’. Dansen en tegelijk zingen met een groep  
kinderen, op een tafel springen, enzovoort …  Ik stond me kapot  
te hijgen na bepaalde scènes. Je voelt je ouder worden. Op den 
duur begin je willens nillens te vissen in een kleiner vijvertje. En 
soms denk je wel eens: is ’t geen tijd om te stoppen? Maar die 
aangename kriebel komt altijd terug. Het eindigt ooit wel eens. 
Echt doodgaan op de scène zou heerlijk zijn, in een moord of een 
liefdesscène … Regelmatig komt mij het beeld van ‘Narcissus’ 
voor de geest, subliem geschilderd door Caravaggio. Narcissus 
zag zichzelf zo graag weerspiegeld in het water. De goden straften 
hem voor zijn hubris door hem te veranderen in een bloem aan de 
waterkant. Zo kon hij zichzelf voor eeuwig bewonderen. Wij zijn 
allemaal narcisten. Maar dat narcisme kan twee kanten op: na 
enkele successen denken dat je het warm water hebt uitgevon-
den in die kleine poel, of nederig blijven kijken naar die rimpels 
verderop in die oneindige oceaan van het theater.
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niet bestaat? Wat als je dat zo belangrijke 
boekje openslaat zonder dat je het bij je 
hebt? Denk je dat dat werkt, dat je dat durft, 
dat je dat kan? De toeschouwer enkel met 
de kracht van je stem en de woorden die je 
spreekt, meenemen in zijn eigen verbeelding, 
tot hij wél die sigaret, die foto's, dat boekje 
ziet … tot je hem over dat materiële element 
hebt getild, hem hebt laten voelen dat dat er 
niet moet zijn om het te zien. Dat jij het hem 
kan laten zien zonder dat het er is, door de 
kracht van je woord, door de manier waarop 
je samen met hem op reis gaat.
Het lukt natuurlijk niet voor alle stukken. 
Sommige stukken hebben rekwisieten 
nodig, daar zijn de halssnoeren, revolvers,  

flessen sherry essentieel. Maar vinden we 
rekwisieten niet iets te evident? Kan het 
niet met minder? Of kan het voor sommige 
stukken niet gewoon zonder? 

Wat als we alles schrappen en alleen blij-
ven met de tekst, en de verteller, de acteur 
of actrice? Is dat niet de essentie van 
toneelspelen? Met ogen, handen, gebaren, 
en vooral met woorden, de wereld oproe-
pen waarin je de toeschouwer meeneemt, 
als de meester-verteller die je bent. 
Zonder rekwisieten werken, biedt maxi-
male kansen aan de acteurs en de tekst. 
En aan het publiek.  Je leidt de aandacht 
niet af. Je maakt de kloof tussen speler 
en publiek verrassend klein.  Het publiek 
maakt met zijn fantasie mee de voorstel-
ling. Onderschat de verbeelding niet!©

 Katleen C
lé
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Michael: 
Grenzen hebben vandaag veel betekenissen. Zowel de grenzen 
van het individu en de landen als van comfort zones. Als kunste-
naar, theatermaker, auteur, zoek je die op een bepaalde manier 
altijd op. Je probeert grenzeloos te denken. Je probeert altijd bui-
ten je comfort zone te gaan, maar tegelijk probeer je in authenti-
citeit en in contact met jezelf te blijven. Ik denk niet dat je buiten 
jezelf kan creëren. Dus je maakt vanuit je individualiteit contact 
met iets wat je wil vertellen, en dat doe je grenzeloos. 

Sofie: 
Vaak doet een acteur iets al tien jaar op dezelfde 
manier. Dan komt het er op aan om te zeggen: dat is 
goed, maar er is ook nog een andere manier. Zo wordt 
het weer anders. 
Ik maak geregeld voorstellingen vanuit improvisatie en 
werk dan eerst rond de thematiek vooraleer ik dingen 
begin vast te leggen. Wanneer die tekst er dan bij komt, 
ervaren sommigen dat als een beperking. Of mensen 
zitten zodanig in hun hoofd dat ze niet tot spelen komen. 
Daar moeten we samen door geraken.

Michael: 
Soms zie je waar een acteur plafonneert. Die zoekt 
dan uitvluchten. Andere acteurs geven je tien keer 
terug wat je vraagt. Of ze zoeken in stilte en vinden het 
zelf. Soms moet je iemand met grote emotie ergens doorsleuren. 
Je stoot in elk proces op een muur waar je even door moet. Dat is 
een vreemde combinatie: het moet in contact met jezelf, maar het 
is nooit helemaal makkelijk.

Sofie:  
Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Ik ga soms naar 
een andere plek om te repeteren. Op de vloer krijgen scènes soms 
iets heel gedragen, te theatraal. Als je de groep dan meeneemt 
naar een bos of naar een plein, wordt het anders. Zulke locaties 
zorgen voor een fysieke dynamiek in een groep die kan helpen om 
nieuwe pistes in te slaan.

Michael: 
Buiten grenzen kijken is een vorm van vrijheid. Wat ons vandaag 
bezig houdt, is angst versus vrijheid of angst versus vertrouwen. 
Maar je wordt pas vrij, ook creatief, als je geen angst hebt. Dat 
bedoel ik ook met buiten het genormeerde denken: jezelf de vrijheid 
gunnen van in je centrum te denken buiten wat men als klassiek 
aanvaardbaar vindt. Je kan niet als artiest oneerlijk zijn tegenover 
jezelf. Je moet daarom niet hysterisch beginnen te schreeuwen.  
Die zoektocht gaat langs vele paden. Sommigen verliezen zich 
onderweg. Omdat het moeilijk is. Omdat het leven makkelijker kan 
zijn door je te conformeren binnen geëffende paden.

Sofie:  
Elke speler heeft wel een trukendoos. Wat als je die afneemt? Dan 
wordt het interessant. Voor mij is het boeiend om te zeggen: het 
is leuk dat je dat kan, maar ik zoek nu eens iets anders. Dat maakt 
iedereen wakker. Het geeft scherpte. Omdat je beseft dat niets 
vaststaat. Je moet dat dan ooit wel vastleggen, en proberen dat 
pure te reproduceren om naar een voorstelling te gaan. Maar de 
weg er naartoe is belangrijker dan het eindproduct. 
Soms is een scène al best wel oké. Maar dan durf ik te zeggen: 
speel ze nu eens zonder tekst. Je moet spelers laten zoeken.  

Michael: 
Dat heeft veel te maken met vertrouwen. De intieme relatie die je 
opbouwt met een acteur. Falen mag. ‘Slecht’ niet bestaat. Falen is 
perfect legitiem in de kunst, zelfs in het eindresultaat. 
Je kan dat doen met oppeppen. Dat werkt even. Je kan dat creë-
ren in een ‘vibe’. Maar uiteindelijk ligt het bij de acteur om dat te 
beheren en om dat zelf terug op te roepen. Dat is een complexe 
mix van métier, controle, projectie, techniek en grenzeloos durven 
zijn vanuit je centrum.
Dat centrum is belangrijk. Als je zomaar grenzeloos bent, dan 
schiet je alle kanten uit en dan communiceer je ook niet meer. 

REGISSEREN IS EEN ONTMOETING
BERNARD SOENENS

“Cruciaal is het vertrouwen, zodat beide partijen elkaar in een 
repetitieproces kunnen ‘ontmoeten’. Daarvoor moet je je open en 
kwetsbaar opstellen. Als regisseur toegeven dat je het even niet 
meer weet, hoort daar bij. Die ‘ontmoeting’ kan ook maar luk-
ken als er een evenwicht is tussen de veiligheid en de vrijheid die 
acteurs ervaren. Veiligheid betekent dat de acteur zich goed voelt, 
begrijpt wat er van hem verwacht wordt en dat hij de opdracht aan 
kan. Vrijheid betekent dat hij zelf acties kan uitproberen. Vrijheid 
is de essentie van theater. Alles is afhankelijk van het moment. 
Dat geldt zowel voor de repetities als voor de voorstellingen. 
Vermijd extremen. Een opdracht als ‘doe maar iets’ is te ruim, en 
‘verplaats je twee meter in die richting’ laat te weinig ruimte. Als 
regisseur creëer je een kader van spelregels. Dat kan heel con-
creet zijn: je blijft op deze tegel staan, je blijft in beweging, of je 
speelt face publiek. Binnen die afbakening krijg je alle vrijheid.

‘Exit the comfort zone.’ Zo heet sinds enkele jaren een 
onderdeel van de werking van BRONKS, het Neder-
landstalig theater voor een jong publiek in Brussel. Een 
voorstelling is maar ‘spannend’, als makers de routine 
van wat ze al kennen achter zich laten en de uitda-
ging aangaan om de eigen grenzen te verkennen. Dan 
gebeurt er iets. Komt de bewondering voor artiesten 
eigenlijk niet als die artiesten iets doen wat het publiek 
zelf niet durft? Waarom is dat zo boeiend en waardevol? 
Michael De Cock en Sofie Truyens, twee theater-
makers, aan het woord. 

DOMINIC DEPREEUW

WANNEER WAS DE LAATSTE KEER ... 
DAT JE IETS VOOR HET EERST DEED?

©
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Hoe communiceer je als regisseur met je acteurs?  
Als regisseur ben je manager, leider en coach in het  
repetitieproces. Een regisseur is vaak gefocust op wat  
hij wil zien en minder op wat er op de speelvloer ontstaat. 
Er ontstaat immers altijd iets, al dan niet per toeval. 
“Belangrijk is dat je een visie hebt op de voorstelling 
en een analyse hebt gemaakt van de theatertekst. Zoek 
naar de intenties van de personages en geef van daaruit 
opdrachten aan de acteurs. Laat de acteur zelf uitprobe-
ren hoe hij deze opdracht invult.” Bram Kelchtermans, 
regisseur en freelance theaterdocent, geeft wenken hoe 
je als regisseur omgaat met acteurs.

Als regisseur moet je snel denken. Wat zie ik op de speelvloer? 
Wat gebeurt er? Hoe verwoord ik mijn reactie? Bij het uitprobe-
ren van een scène komt er heel wat op je af: de emotie van een 
personage, de plaats waar hij staat, (het contact met) de andere 
personages, de kledij, het decor, het stemvolume, het al dan niet 
bewegen, … Je kan dat niet allemaal observeren. Kies daarom je 
strijd. Bepaal op voorhand wat je vandaag wil bereiken en waarop 
je gaat focussen.
De regisseur bereidt zich voor op een repetitie, maar moet die 
voorbereiding ook kunnen loslaten. Dat ontmoeten van spelers 
kan je vergelijken met een dansnummer, waar je afspraken maakt: 
wie leidt er, wie volgt? Dans je op techniek of op buikgevoel? 

Je gaat best snel op de speel-
vloer. Je werkt aan een voor-
stelling die liefst gedragen 
wordt door iedereen. Dat 
vraagt veel praten, ook voor 
en na de repetitie. Je leert 
de spelers beter kennen, ook 
als mens en je komt te weten 
hoe ze zich voelen. Ga dus af 
en toe samen iets drinken na 
de repetitie. Het is belangrijk 
om acteurs ook te observeren 
in andere omstandigheden 
dan de speelvloer. Dat levert 
materiaal, vaardigheden of 
interesses van een acteur op, 
waarmee je iets kan doen.
Je creëert vertrouwen bij de 
acteurs als je blijk geeft van 
inzicht in de theatertekst, als 
je stelt dat je mogelijkheden 
uitprobeert, toegeeft dat een 
bepaalde inbreng een slecht 
idee was. Als manager zorg je 

voor een goede organisatie, als leider heb je een artistieke visie op 
de voorstelling, als coach begeleid je de acteurs. Je moet daarbij 
als regisseur geen machtspositie nastreven, dan loopt het fout 
af. Probeer niet te pushen, maar te verleiden. Focus op ‘feiten’! 
Wat zie ik als ik de acteur zijn actie zie maken? Dat kan helpen om 
concrete instructies te geven en van daaruit de acteur zijn vrijheid 
terug te geven. 
Als regisseur moet je ook je eigen grenzen verleggen: transparant 
zijn, toegeven dat je een bepaalde ervaring niet hebt. Onduidelijk-
heid is dodelijk voor het vertrouwen. Vermijd een al te rigide voor-
bereiding. Laat ruimte aan de acteurs om hun actie in te vullen, 
neem tijd om elkaar te ontmoeten. Als het fout loopt en je komt in 
een crisissituatie, moet je praten. Probeer vooral je eigen aandeel 
als regisseur juist in te schatten. Zorg er vooral voor dat je bij aan-
vang goede afspraken gemaakt hebt.”  

©
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4
In 1985 ontdekt Catherine in de familiekast 
vreemde gemaskerde lichamen … ‘Catherine 
et l’armoire’ is een spektakel voor kinderen 

van zes tot elf jaar. Maar ook voor alle ouderen, 
zijn we geneigd te denken. De regisseur Yves Marc 
speelt op de dunne koord tussen aantrekkings-
kracht en angst. Natuurlijk is zijn enige rekwisiet 
een grote antieke kleerkast. Dit is een verleidelijk 
ding. Zoals elk ding dat we bewust op een scène 
zetten. Vanwaar komt dat? Wie heeft dat hier 
gezet? Wat zit daar in? Mag ik, kan ik de deur ope-
nen? Het leert ons dat, als we brutaal met de din-
gen omgaan, elke magie verdwijnt … En hoe leuk 
moet dit zijn om te spelen! Elk van de twee eender 
geklede acteurs draagt zeven identieke maskers. 
(Hoofd, handen, knieën, borst en tussen de benen.) 
Zij spelen zo dicht bij elkaar en zo gedisciplineerd 
dat zij één monster vormen. Maar ze zijn alleen 
vreemd, niet kwaadaardig. Ze kunnen ons verlei-
den, ons amuseren en ook wel iets leren … Door 
de maskers (en dus de dragers) te laten bewegen 
tegen een donkere achtergrond, zweven ze als het 
ware in het luchtledige. Licht uit en ze zijn weg. Met 

een beetje fluor zijn hier prachtige effecten te bereiken. Stel je die 
mannen voor, breed uitstaand, in het donker bewegend, alleen 
belicht met een black-light. Griezelig toch …

5
Een waar spel van lijnen en kleuren vinden we bij ‘Quartett’ 
van Heiner Müller in een enscenering van Robert Wilson in 
Brooklyn (New York). Opvallend zijn hier de felle kleuren van 

de personages. Hels rood voor de dominerende man en ijs blauw 
voor de gefrustreerde dame. Bloed en vuur zijn de ingrediënten 
van de voorstelling. De vurige passie van de vrouw eindigt in koud 
blauw. Soms zullen de gezichten groen oplichten als een slang, of 
helder wit als een besneeuwd landschap. De beelden achteraan 
illustreren het verhaal van de voorgrond. De schaduwbeelden ver-
groten het belang van deze illustratie. Hier dreigt vorm de boven-
hand te krijgen over inhoud. Wilson is de estheticus bij uitstek die 
in zijn elegante beelden de existentiële pijn vindt. Merteuil en Val-
mont, door hun fysiek verlangen de meest gedreven personages, 
staan ver van elkaar gespreid op de scène. De schuine lijn van het 
scherm snijdt van links voor naar rechts achter, zo is de dynamiek 
gecreëerd en krijgt ieder zijn toegemeten ruimte. Akelig correct.

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

DE REALITEIT VAN  
DE VERBEELDING
& SCENOGRAFIE

JEF MELLEMANS

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

3
‘Yerma’ van Federico Garcia Lorca in 2009 in Teheran 
(Iran) brengen is ook voor Reza Guran geen eenvou-
dige opdracht. Zeker niet in een festival als ‘26th 

Fajr International Theater Festival’.  Hij bewaart de lyri-
sche vorm, maar bant de Spaanse instrumenten in zijn 
bewerking. Toch maakt hij van zijn Yerma een moderne 
vrouw die een spiegel is voor de problemen van de Iraanse 
vrouwen.  Door de witte kleur van zijn enscenering heeft 
hij iedereen overtuigd. Zijn vormgeving was zo univer-
seel, overweldigend en vernieuwend dat de impact pas 
na de voorstelling langzaam doordrong. In wit kan elke 
verbeelding zijn thuis vinden. Het illustreert breekbare 
reinheid. Het toont kwetsbaarheid die zich niet opdringt. 
Er is niets te verbergen. Alles is doorzichtig als de plexig-
lazen meubelen. Elk contrast, zoals de rode appels, zuigt 
de aandacht naar zich toe. De teint van de huid vertelt 
de menselijke gedachten. Mooi verdeeld wit licht zonder 
filter, zowel boven, voor als achter, is een streling voor het 
oog. Elke schaduw van een plooi vertelt een verhaal.

1

4

5

3

2

1
John Delfino maakt in 2015 een enscenering voor ‘The Three-
penny Opera’ van Bertolt Brecht. (In juni dit jaar in Antwer-
pen!) Hij doorbreekt radicaal de vierde wand. De spelers 

spreken of zingen hun teksten recht het publiek in. Zoals Brecht 
het eigenlijk ook wilde. Hij gebruikt hiervoor vier identiek rood 
gekleurde stoelen en een vlakke wand. Toch kiest hij voor het 
onpare aantal. Drie stoelen links, één rechts, vijf symmetrische 
rechthoekige vlakken op de wand, drie donkere kostuums met das 
en pochet voor de staande heren en één witte outfit voor de zit-
tende dame, Polly. In deze strenge constellatie kan het hoofdper-
sonage Macheath (Mack the Knife) haar proberen te versieren. De 
vier personages staan elk in een fel open toplicht. Dat van de mid-
delste man en van de vrouw is iets feller. De spots voor de mannen 
van links boven, die voor de vrouw van rechts boven. De accurate 
plaatsing en houdingen zijn hier essentieel. Intrigerend zijn de vijf 
kaders. Niet alleen door de met de losse hand geverfde omkade-
ring. Maar zijn het takkenbossen? Waaruit bestaat de materie? 
Kan men op een bepaald moment door deze wand stappen? Een 
sobere scène met een reeks vragen.

2
Een enscenering van vergroot realisme – dat vaak werd 
nagebootst – is deze van Bernard Chemin in ‘La Soupe au 
Crapaud’, Théâtre de Galafronie, 1983. Dit lijkt eenvoudig, 

maar elke decorbouwer zal wel eens in zijn haar krabben bij dit 
gevraagde idee. De lepel is 2,7m lang en ligt in een bord met min-
stens 500 liter water … Geen probleem? We moeten hiermee wel 
op verplaatsing … Zo’n bord past in geen enkele container. Dus 
moet het in minstens twee delen demonteerbaar zijn en liefst 
onzichtbaar terug ineen gezet. En met welke pomp vullen en 
ledigen we het bord tussen twee voorstellingen? En hoe creëren 
we de illusie van ‘soep’?  Met kleurstoffen? Die kleuren vooral de 
kleren en de rekwisieten van de acteurs …  We kleuren dus maar 
de bodem van het bord en camoufleren dit met nep groenten uit 
latex. Als we er ook nog eens alle nodige accessoires in gooien, en 
de acteur doet zijn best, willen we als toeschouwer best meegaan 
in de suggestie.
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'A WARM PLACE'
ELINE VAN DE VOORDE

BUITENLANDSE ZAKEN
De vraag om de voorstelling ‘A warm place’ op Spots op 
West 2017 te spelen, komt voor Collectief Verloren als 
geroepen. Roel Faes, auteur en acteur, vertelt hoe ze 
hun voorstelling hervormen naar een nieuwe locatie. 

©
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“Zal ‘A warm place’ even sterk zijn met 
minder technische mogelijkheden? De 
voorstelling wordt voor een deel gedra-
gen door de vorm. Wat gebeurt er als je 
die vormelijkheid wegneemt? 
We gebruikten bijvoorbeeld spots die aan 
het plafond hangen en heen en weer kun-
nen slingeren. Er is een plexiplaat van 10 
bij 2,5 meter die op de scène neerdaalt en 
terug omhoog gaat ... Die dingen zijn op 
Spots op West niet mogelijk. De sceno-
grafie heeft iets bombastisch. We probe-
ren nu zonder al die techniek hetzelfde te 
vertellen. 

We kunnen kiezen: ofwel buiten, ofwel in 
een lege loods. Onze enige vereiste is dat 
het podium groot genoeg is, omdat er naast 
mij ook nog vijf dansers op de scène staan. 
In de openlucht spelen vind ik interessant 
omdat de voorstelling speelt als een rock-
concert. Dat geeft de mogelijkheid om het 
om te vormen tot een soort rockfestival. 
Maar het is de loods geworden, wat ook 
goed past. De muziek van Nine Inch  Nails is 
een belangrijke inspiratie voor het stuk en 
dat post-industrial genre past heel goed bij 
het ruwe van de loods. Mocht de inspiratie 
free jazz geweest zijn, dan zou zo’n locatie 
helemaal niet werken. 

Maar we laten niet alle techniek achter-
wege. We zullen werken met meer dan 
alleen een basisbelichting. Achteraan op 
de scène staat op de grond een golf van 
gekleurde led bars die in verschillende 
kleuren oplichten en flikkeren. Dat roept 
een concertsfeer op. Er is natuurlijk ook 
een rookmachine. Dat zijn eenvoudige ele-
menten die we nergens moeten ophangen, 
maar die gewoon ergens kunnen staan. Die 
elementen willen we zeker behouden. Alles 
wat er bovenop komt is een plus. 

Een bijkomende moeilijkheid is dat we maar 
een heel korte opbouwtijd krijgen. We spe-
len om 14.30u en kunnen pas in de ochtend 
beginnen bouwen. We zullen heel goed 
moeten nadenken over de timing, want er 
moet ook nog tijd zijn om op te warmen en 
in de mindset van de voorstelling te komen. 

We willen ook inhoudelijk iets aan de voor-
stelling wijzigen. We willen ze beter maken 
en herwerken. We gaan dus niet gewoon 
opnieuw repeteren en spelen. Sommige ele-
menten zijn niet helemaal duidelijk. Het is 
een uitdaging om het stuk uiteen te halen en 
te analyseren en te bekijken wat we precies 
willen zeggen en waarom, en hoe dat over-
komt bij het publiek. Zo weten we nu dat het 
geheel nog te veel steunt op de techniek. Er 

zijn momenten waarop de choreografie en 
de tekst te weinig spreken. Er zijn nog te veel 
luide muziek en lichteffecten. Die lichteffec-
ten zijn niet overbodig, maar de dans en de 
tekst moeten sterker zijn.  

Daarom herschrijf ik de tekst hier en daar 
en vertaal hem naar het Engels, omdat we 
ook nog spelen in Monaco en Duitsland. 
Er is al een vertaling, maar dat was voor 
de boventiteling. Die is nog niet vlot en rit-
misch genoeg om te acteren. Ondertus-
sen creëren we met de dansers ook nieuwe 
bewegingen. We zijn eigenlijk de gehele 
choreografie aan het herdenken. Het 
kan zijn dat er nog oude elementen terug 
komen, maar momenteel zoeken we meer 
authentieke bewegingen, die dichter bij de 
dansers zelf liggen.  
We willen van die loods geen theaterzaal 
maken. We weten nog niet juist of we zullen 
spelen en dansen op de bestaande beton-
nen vloer. Dat is lastiger, maar het lijkt me 
beter. Dan verdoezel je niet dat het een 
loods is. Ik vind het interessanter om de 
ruimte te gebruiken zoals ze is. 
Het vraagt veel tijd en energie om een voor-
stelling op die manier te herwerken, maar 
het is enorm interessant om die uitdaging 
aan te gaan.”

De passie voor theater van OPENDOEK beperkt 
zich niet tot de landsgrenzen. Deze zomer zijn er  
verscheidene internationale projecten waarvan  
het publiek kan genieten. Wie wil, kan een stukje  
van de wereld zien zonder zijn koffers te pakken 
en toch thuiskomen met bagage.
Een korte reiswijzer:

SPOTS OP WEST  ×  THEATERWELTEN

Spots op West werkt dit jaar samen met TheaterWelten. Dat is een tweejaarlijks festival 
van de Duitse broer van OPENDOEK: Bund Deutscher Amateur Theater. 
Theaterwelten haalt uit ieder werelddeel een voorstelling naar Rudolstadt. De groepen 
geven er workshops. Dit jaar komt de Europese inzending uit België, met de steun van 
OPENDOEK: Collectief Verloren met ‘A Warm Place’.

OPENDOEK kan zo een deel van het festival in Duitsland naar Spots op West halen.  
Naast Collectief Verloren reizen ook de voorstellingen uit Nepal en Nieuw-Zeeland van 
Rudolstadt door naar Westouter. De groepen blijven gedurende de vier dagen van het  
festival ter plaatse en zullen ook workshops geven. Vooral voor Theatre Village, het  
gezelschap uit Nepal, wordt Spots op West spannend. De beperkte technische  
omstandigheden vragen heel wat aanpassingen voor de voorstelling ‘Malini’.  
Maar de regisseur ziet het als een uitdaging.

 MONACO  ×  IATA
 
Collectief Verloren trekt met ‘A Warm Place’ 
ook nog richting Monaco voor de ‘Mondial  
du Théâtre’ in Monaco van 21 t.e.m. 30 
augustus. Dat festival wordt mede  
georganiseerd door IATA, International 
Association of Amateur Theatre.  
Het resultaat is een rijke variatie aan voorstel-
lingen waarbij ieder speelt in de eigen taal.

EDERED  ×  DENEMARKEN

Zes Belgische jongeren zijn tijdens Spots op West wellicht al bezig hun koffers te  
pakken voor Edered. Van 19 tot en met 30 juli is er opnieuw een Europees theaterkamp 
voor jongeren. Dit jaar in het Aalborg, Denemarken. Naar Belgisch model: drie Waalse  
en drie Vlaamse jongeren.
Edered (European drama encounters - rencontres Européennes de drama) promoot  
intercultureel werk met theater voor en door jongeren.
Iedere zomer is er een theaterkamp met jongeren uit de landen die lid zijn van Edered.  
In 2011 organiseerde België die ontmoeting nog in de Hoge Rielen in Kasterlee.  
Volgend jaar is het de beurt aan Toulouse (Frankrijk). De jongeren volgen workshops met 
begeleiders uit alle deelnemende landen en werken op het einde naar een toonmoment. 
We vernemen dat Edered een ervaring is die je je leven lang meeneemt.
Bram De Win: “Ik was twaalf jaar en voor mij was dat de eerste keer zo ver van huis.  
In Finland was het toen. Wij gingen thuis gewoonlijk niet ver op reis, dus het was al heel 
wat qua indrukken. Je bent op een plek waar je nog nooit bent geweest en gaat dan  
intensief samenwerken met mensen die je nog niet kent. Dat contact met al die mensen 
uit Europa is heel boeiend. Je Engels is op die leeftijd ook nog niet zo geweldig, dus je zoekt 
ook andere manieren om je uit te drukken. Het fijne aan theater is dat het een  
uitdrukkingsvorm is waarvoor niet alleen maar taal nodig is. Het zijn herinneringen  
die blijven. En ook een deel van de methodieken die ik daar heb leren kennen, ben ik  
blijven behouden.”
Volgend jaar richt Edered zich naar 13- tot 15-jarigen. Kandidaten mogen nu al mailen  
naar jongdoek@opendoek.be. Je wordt dan op de hoogte gehouden. 

DOMINIC DEPREEUW
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Ieder nummer grasduinen we in de collectie van de theaterbib van OPENDOEK op zoek naar 
interessante teksten. Toch je gading niet gevonden? Neem dan een kijkje in onze catalogus.
Alle besproken teksten kan je ontlenen via www.theaterbib.be

AALEXIS DESIRON, BASTIAAN MALCORPS, VANESSA VAN GOETHEM

RE 
PER 
TOIRE

Een familiebedrijf. De zaken gaan slecht, de CEO besluit om een crisismanager onder de arm te 
nemen. Die man komt niet veel verder dan het debiteren van holle slogans en blijkt bovendien een 
eigen verborgen agenda te hebben …
Rond de koffiemachine bloeien de roddels, de verwijten, de achterklap.
Met veel humor worden uitvergrote stereotypen in de verf gezet.
Voor iedereen. (AD)

Els is jarig. Ze wordt 45. Aan de telefoon spreekt ze met haar zus vol lof over de liefde en aandacht 
die haar gezin haar schenkt. In werkelijkheid is manlief eerder geïnteresseerd in de werking van de 
nieuwe rolluiken, en zit de zoon verveeld in een magazine te lezen. Dat kan beter! Het hele feest 
wordt overgedaan tot Els tevreden is. En opnieuw. En opnieuw. Elke versie wordt vastgelegd op de 
nieuwe camera die ze voor haar verjaardag kreeg. 
Omdat er met zo’n luchtigheid geschreven wordt over een banale situatie, komt de wreedheid  
bijna als een verrassing. Het lot van elk gezinslid wordt traag, maar pijnlijk duidelijk geschetst.  
De schrijver heeft het heel makkelijk gemaakt om empathie op te brengen voor elk van de  
personages. Humor, drama en absurditeit vinden een mooie balans.  
Hoewel dit niet het meest toegankelijke stuk is, is het zeker de moeite waard om je tanden  
in te zetten. (VVG)

Johannes, die verantwoordelijk is voor de opkomst en ondergang van de maan, heeft plots  
geheugenverlies en kan zijn taak niet meer uitvoeren. De maan gaat niet meer onder. Zijn collega’s, 
de zon, de wolken, de regenboog en vele anderen, zien hun werk helemaal in de war raken.  
Ze schieten hun collega van de maan ter hulp, vooraleer de ‘chef’ hen allemaal ontslaat. Samen  
zoeken ze de reden van zijn geheugenverlies. En dat lukt. Om dat te vieren geven ze allemaal  
samen een uniek spektakel ten beste .
Een mooi verhaal van solidariteit en vriendschap.
Voor de leeftijd van de kinderen waar het verhaal voor bedoeld is, kan het stuk aan de lange kant zijn.
(AD)

New York, 1990. AIDS slaat wild om zich heen, en heeft ingrijpende gevolgen voor de  
personages uit dit stuk. Louis verlaat zijn man Prior wanneer die ontdekt dat hij besmet 
is. Het Mormoonse koppel Harper en Joe merkt dat ze op de randen van hun relatie zijn 
gebotst. Een gewetenloze advocaat Roy Cohen probeert zijn ziekte met bravoure van  
zich af te zetten. Het einde van het millennium nadert, en de hele kosmos beweegt zich naar 
een climax. Een Engel verschijnt aan enkele gelukkigen, en tilt het geheel naar een hoger 
kosmisch niveau.
Kushner schetst met zelfverzekerde pen alles wat de laatste jaren van het vorige millennium 
bevrijdend, maar ook beangstigend maakte. Wie tussen de lijnen leest, ziet in het personage 
van Roy ook al een voorafschaduwing van de huidige situatie in de Amerikaanse politiek.
Een fenomenaal stuk voor groepen met grote ambities. (BM)

Hij & zij

TRILLER

JEF MELLEMANS

Wat denk je van een thriller?

Wel, hier. Ik maak een thriller. Nu. Hier.
Ja.
Ja.
Jij.
Ja.

Door mij, natuurlijk.

We doen het licht uit.
Ja. Zij zijn er niet. Dat is een kwestie van concentratie.  

Licht uit, alstublieft …
Concentratie! Zij zijn er niet! We zijn alleen!

Ahaha … Het is wel een moord, hé! Geen eetfestijn!
Veel te veel bloed. Steken en steken. En je weet nooit goed  

wanneer iemand echt dood is. Nee, wacht. Ik sta achter je, en met 
mijn servet duw ik je mond en neus dicht. Pas op, daar gaan we …

Nee, nee, zo niet! Dat gelooft niemand!
Dat is het hem juist. Niet jij moet het geloven,  

maar wel de mensen in de zaal.
Dan is het kwaad geschied! Getuigen komen nooit tussen,  

zij grijpen nooit in. Zij kijken en geven nadien verslag. Dat is al.  
Een beetje de tafel schikken voor je moment suprême.  

Kom opnieuw. Ik druk de servet tegen je gezicht. Jij grijpt met 
beide handen naar mijn handen en probeert die … tevergeefs … 

weg te rukken, terwijl je een beetje onderuit schuift,  
en zo een glas of twee omstoot … Ja, zo …  

En terwijl nu de greep van je handen verslapt, begin je meer met 
je benen te stampen alsof je tevergeefs uit het bad wil kruipen om 
niet te verzuipen … Hoor je het rijm; kruipen, verzuipen … Dat is om 

de daad te relativeren … Om de tijd langer te laten duren …  
Schijnbaar … Voilà. Nu alles slapjes laten hangen, je armen, je 

benen, je hoofd … Dank je.
 … / …
 Het licht mag terug aan. Dank je.
 … / …

Wat?
Nee, nee, jouw verbeelding.

Oh …
Zal ik ons nog wat wijn bestellen? Rood?

Wat bedoel je?
Hier, in dit restaurant?
Met een lijk en zo?
Oh … En wie is het lijk?
Oh … Dus ik ben vermoord?
Oh … En door wie?
Oh … En hoe ga je dat doen?  
Kijk eens naar dat volk. Getuigen genoeg.
Zomaar.

Oké. Maar ik zie nog …
Oké. Maar hoe ga je het doen? Met je vork?
Een mes!

Nee? Ik begon anders wel te geloven dat het echt was …

Maar als zij getuigen zijn …

Ik ben het kwijt …
Mijn geloof in je verbeelding …
Nee, die van het publiek.
En het nut van ‘getuigen’ …
Nee. Wit!

Magda Van der Aa

NA REGEN KOMT…  
GUNTHER

Persiflage op crisismanagement

BLIJSPEL

7H-5D

Jeroen Van Den Berg

BLOWING

Handleiding voor een geslaagd 
verjaardagsfeestje

TONEELSPEL

2D 2H

Vanessa Van Goethem

ALS DE MAAN NIET WIL 
ONDERGAAN

Als iedereen zijn taak doet, draait de 
wereld rond.

JEUGDTONEEL

4-6 D, 4-6 H, 10 SPELERS

Tony Kushner

ANGELS IN AMERICA

Het mooiste en het lelijkste van de late 
twintigste eeuw

3D 5H

DRAMA
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Twee mannen zitten dagelijks op een bank in het park, om naar de eenden te kijken en te praten.  
Het zijn mannen die al een tijdje op non-actief staan, en waar niemand op zit te wachten. Dat laten  
de heren echter niet aan hun koude kleren komen; met veel overtuiging en zwier bespreken zij  
de wereld zoals zij die zien. Hun gesprekken dwalen van de eenden steeds geleidelijk (of soms  
heel abrupt) naar de liefde, naar hun plaats in de wereld, naar de zin van het leven en uiteindelijk, 
onvermijdelijk, naar de dood.
Een fijne en verrassende tekst voor twee acteurs die grote dingen kunnen doen met klein materiaal. 
(BM)

Nicky Silver

BEESTIG

Dierlijke driften in captatie

ZWARTE KOMEDIE

2H 2D

Moeder en zoon stranden als enige overlevenden op een eiland. Een zoon die in deze omstandighe-
den door zijn pubertijd moet en een moeder die besluit om alle narigheid te negeren, zoiets leidt tot 
twee disfunctionele figuren. Vijf jaar later worden ze gered, maar niets is nog hetzelfde. Vader heeft 
zijn leven weer opgepakt en is een relatie begonnen met een jongere vrouw. Met z’n vieren proberen 
ze het onder één dak te redden. Zijn moeder en zoon te ver heen of kunnen ze zich terug aanpassen 
aan het dagelijkse bestaan?
Wat lijkt te beginnen als een vlot geschreven komedie, wordt gaandeweg een wrange, wereldvreemde 
situatie. Een gruwelijk absurd verhaal, verteld in komische dialogen, zorgt voor een zeer boeiende 
theatertekst. (VVG)

Nick, een stuntelige Amerikaanse privédetective, krijgt een aantal onmogelijke opdrachten, 
 o.a. van vermomde buitenaardse wezens, en laat zich telkens in de luren leggen.
De manier waarop ’s mans absurde perikelen worden verteld is ronduit hilarisch. Bovendien  
wordt een sfeer opgehangen van de typisch Amerikaanse ‘comic books’ uit de jaren ’30, 
waarbij de toeschouwer zich in de prentjes en tekstballonnetjes van die verhaaltjes voelt.
Een schitterende vertaling ook die het Amerikaanse karakter perfect bewaart.
Iets heel bijzonders, voor een publiek met fantasie … (AD)

Vakantie op Lanzarote. Oma, moeder, dochter. Ieder met zijn eigen agenda. Oma wil nog eens  
een man in bed, de dochter wil nu eindelijk eens een man in bed, moeder werkt verder aan haar  
carrière en probeert haar ex te vergeten … Oma denkt heel wat moderner dan de twee anderen  
hadden verwacht.
Een luchtig feel-good verhaal met veel humor en frisse, soms verrassende dialogen.  
Met ook  liedjesteksten, waardoor het stuk een musical-aspectje kan krijgen.
Voor iedereen. (AD)

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

INFORM
ANTEN

Het gebeurt al eens dat ik mezelf 
onvoldoende durf te laten gaan, dat 
ik precies speel met de handrem 
op. Ik ondervind zoiets vooral wan-
neer het om mijn lichaam gaat. Ik 
moest eens een naaktscène spelen 
en de gêne stond het naturelle spel 
behoorlijk in de weg, al was ik over-
tuigd dat het personage die naakt-
heid nodig had. De regisseur moest 
me dus met de nodige overtuigings-
kracht  voldoende zelfvertrouwen 
geven om te doen wat er van mij 
verwacht werd. Die regisseur was 
op dat ogenblik van cruciaal belang, 
net als de steun  van mijn mede-
spelers. Hij haalde die chip uit mijn 
hoofd en stak er een nieuwe blanco 
in die hij programmeerde.
Ik ben nog steeds verwonderd dat ik 
toen die grens ben overgegaan …
 GWEN DEPREZ

We speelden ‘De familie Klepkens’. 
De regisseur vond dat mijn haar voor 
een stuk ros moest zijn. Mijn haar 
was toen donker met wat grijs …  
De dame die mijn haar zou kleuren, 
stelde me een bepaald product voor 
om het haar ros te maken. Ik vroeg 
of ik dat product kon uitgewassen. 
Ja, zei ze. Meer dan een maand lang 
heb ik met een rode schijn in mijn 
haar rondgelopen …
 FRANS VRANCKX (TONEEL HEVERLEE)

Als 11-jarige ‘uk’ mocht ik met mijn 
vader, de huisregisseur, naar de 
repetitie. Met blinkende ogen keek 
ik op naar die grote helden. Tijdens 
één van de laatste repetities van ‘De 
Wonderdokter’ van Jos Janssens 
mocht ik figureren als ‘het jongetje 
met de gebroken arm’. Plots hoorde 
ik ook tot één van die helden. Van 
een grens overschrijden was er bij 
mij geen sprake. Het was als thuis-
komen in een wonderbare speeltuin. 

 EDWIN VANDERMEEREN (DE LINDE LEMBEEK)

De rollen die ik kreeg in komedies 
waren op mijn lijf geschreven. De 
regisseurs lieten mij mijn gang gaan. 
Het kostte mij niet veel moeite. 
“Pedro, tien keer uitvergroot” was 
het commentaar van mijn echt-
genote. Tot ik de rol kreeg van de 
zwerver Tulac in ‘Eer de haan kraait’ 
onder regie van Eric Meirhaeghe. 
Eric verplichtte mij om uit die com-
fortzone te komen. Mijn mimiek, 
mijn uitspraak, mijn bewegingen, 
… alles. Eric neemt geen genoegen 
met half werk. Vaak liet hij mij din-
gen tot in het oneindige hernemen. 
Ik had dikwijls zin om de bijl er bij 
neer te gooien. Tijdens een van de 
laatste repetities stond hij plots 
recht en zei “Dat is het, Pedro. Dat 
wou ik zien. En nu vast houden.” 
Fantastisch. 
 PEDRO LEMA 

Ik speelde in een groep waar regis-
seurs baas waren en alles voorzeg-
den en -deden. We leerden veel van 
hen. Toen kwam er een gastregis-
seur. Hij koos voor ‘Biedermann en 
de brandstichters’ van Max Frisch. 
De man in kwestie daagde ons uit 
om te proberen, te falen en opnieuw 
te proberen. Om op elkaars impul-
sen te spelen, elkaar te vertrouwen 
en ‘onzen buik’ te laten spreken. Het 
werd een frisse wind. Ik ging over een 
grens, die er voordien door anderen 
was gelegd. Ik kon die grens nu zelf 
leggen, en vooral … steeds verleggen.  
 DIRK CROMMELINCK

In  ‘Blankenberge’ van Tom Lanoy 
is er een liefdesscène in de duinen 
tussen de oude keukenhulp Bert 
en de allochtone poetshulp Idriss. 
We moesten beiden de scène naakt 
spelen. We kwamen vlug tot de con-
clusie dat wij hieromtrent geen gêne 
hadden. Er was wel een stroboscoop 
op ons gericht.
In ‘Gaslicht’ van Patrick Hamilton had 
ik een hartstochtelijke vrijscène met 
de meid, toevallig ook mijn zus. We 
hadden geen enkel bezwaar omdat 
het over fictieve personages in een 
toneelspel gaat. Wij beseften echter 
niet echt dat wij onze grens verlegd 
hadden, want pas na de voorstellingen  
besloten we dat we geen zo’n vrij-
scène nog wilden spelen.
 MARC VERFAILLIE

Als regisseur vind ik het altijd een 
overwinning, als ik iemand kan over-
tuigen om anderen toe te laten in 
hun comfort zone, hun meter, hun 
‘private space’.
 RONALD BINNEMANS

Bij elke rol verleg ik een grens! De 
regisseur en de medespelers zetten 
mij er toe aan! Soms sta ik versteld 
van mezelf en wist ik niet dat ik het 
in mij had!
 MARLEEN KORTHOUDT

WIE KON ME OVERTUIGEN   
OM ALS ACTEUR  

OVER MIJN GRENS TE GAAN?
Frans Ceusters

VAKANTIELIEFDES

Drie generaties vrouwen op verlof …

BLIJSPEL

3D

David Mamet

VARIATIES OMTRENT EEND

Al eeuwen aan een stuk observeert 
de mens de vogel …

TONEELSPEL

H 2

Lazarus, naar Charles Bukowski

WAT IS DRINKEN?

Een komisch–absurdistische satire op 
een Amerikaans detectiveverhaal

THRILLER-SATIRE

5D-5H (DUBBELROLLEN MOGELIJK)
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