
Jullie spelen de huiseige-
naars?
Van Royen: “Onder meer. We spelen 
ook andere personages.”
De Graef: “Eigenlijk komt het erop 
neer dat wij zijn hele leven vertel-
len. We lezen ook fragmenten uit 
zijn dagboek voor. Nathan en Kiyo-
ko zijn respectievelijk fotograaf en 
pianist en vragen zich door hun ont-
dekking af wat de waarde is van 
kunst, creativiteit, bekendheid en 
exposure. Daar reflecteren we over.”

Boeiende materie voor jullie 
als acteurs, lijkt me?
De Graef: “Ik moet zeggen dat ik re-
delijk veel herken in die kerel. Ten 
eerste is hij, net als ik, op jonge leef-
tijd zijn moeder kwijtgeraakt. Als 
signaal naar mijn moeder wil ik wel 
succesvol zijn, maar tegelijk besef ik 
dat ik haar daarmee niet terug krijg. 
Ik vind het relatieve succes dat ik 
heb bijgevolg niet zo bijzonder. Ik 
ben niet zo goed in netwerken. Toen 
ik in Nederland de Louis d’Or won, 
schreef een krant: De 
prijs ging naar een out-
sider.”
Van Royen (veront-
waardigd): “Wat? Dat 
meen je niet!”
De Graef: “Ik heb tame-
lijk lang in relatieve 
anonimiteit zitten 
wroeten, maar vond al-
tijd net voldoende fond-
sen om te kunnen doen 
wat ik wou. Mijn bedje is trouwens 
nog altijd verre van gespreid. In die 
zin voel ik me wel wat verwant met 
de figuur Darger. Uit zijn dagboeken 
blijkt dat hij, ondanks zijn armtierig 
bestaan, toch veel humor had. Hij 
vertelt over zijn leven vanuit een 
kinderlijke onbevangenheid. Dat 
vind ik mooi. Door het vorm te ge-
ven via schrift en beelden overstijgt 
hij zijn eigen bestaan. Hij zet zich 
boven de ellende.”

Darger trekt zich graag terug in 
zijn eigen fantasiewereld. 
Doen jullie dat ook weleens?
Van Royen: “Ik vlucht liever in de 
fantasiewereld van iemand anders, 
via boeken en films. Bij mezelf 
neemt de pragmatische kant vaak de 
overhand. Ik vind het aangenaam 
dat mijn verbeelding in gang ge-
bracht wordt, maar dat gebeurt dus 
eerder via een omweg. Rondwande-
len in iemand anders z’n hoofd vind 

ik leuk. Daardoor wordt het in mijn 
eigen hoofd rustig.”
De Graef: “Ik ga ervan uit dat alles 
fantasie is. Het idee dat er buiten 
ons een objectieve werkelijkheid be-
staat, hebben we van de exacte we-
tenschappen meegekregen. Maar 
zelfs de wetenschappers geven een 
interpretatie aan wat ze als meet-
baar beschouwen. De werkelijkheid 
is in wezen een chaos en daar probe-
ren we via verhalen mee om te 
gaan.”

Peter, jij schrijft je toneelstuk-
ken meestal zelf. Is het verfris-
send om, zoals nu, als speler 
rond te dwalen in de denkwe-
reld van iemand anders?
De Graef: “Absoluut. Ik stap met 
veel plezier in producties van ande-
ren, het is leuk om samen op zoek te 
gaan naar wat je wilt vertellen. Al 
maak je toch altijd de verbinding 
met jezelf, omdat je het zo juicy en 
oprecht mogelijk wilt spelen.”

Staan jullie nu voor
het eerst samen op
een podium?
Van Royen: “Ja. Ik heb
wél nog les gehad van
Peter aan het RITCS. Ik
weet nog goed: we moes-
ten bijvoorbeeld met ons
gezicht naar een boom of
de muur gericht begin-
nen schrijven. Een zeer
goede oefening, al zou ik

er nu nóg meer aan hebben dan toen. 
Ik hoor Peter graag vertellen, ik ab-
sorbeer wat hij zegt. Ik krijg voort-
durend nieuwe inzichten over hoe je 
naar de dingen kunt kijken. Het is 
duidelijk dat hij al meer denkwerk 
heeft verricht dan ik. Ik vind het fijn 
dat hij die kennis wil delen. Ik word 
graag meegenomen door zijn ge-
dachtekronkels.”
De Graef: “Onder meer dankzij me-
diteren kan ik nu helderder formu-
leren. Ik heb te lang gezwegen. Toen 
ik jong was, dacht ik dat ik zot was, 
omdat niemand mijn kijk deelde. 
Pas vorig seizoen, met Niet doen!, 
heb ik voor het eerst ongegeneerd 
een stuk over moraliteit gemaakt. 
Van mijn generatie mocht dat niet: 
moraliseren. Het is een verademing 
te ervaren dat jonge mensen als 
Lynn wat ik zeg normaal vinden. Ik 
geloof heel erg in de potentie van de 
generaties die komen – ze slagen er 
beter in het ego opzij te zetten.”

“Alles is
fantasie”

The ballad of Henry
Darger is een bloed-
mooie song van Nat-
halie Merchant,
maar verder weet ik
niets over de figuur

Henry Darger. Wie was hij?
De Graef: “Hij werd in 1892 geboren 
en stierf in 1973.”
Van Royen: “Hij groeide op in een 
weeshuis, werd misbruikt en be-
landde een tijdlang in een gesticht 
voor zwakzinnigen. Hij leefde heel 
karig. Met het weinige geld dat hij 
met poetsen verdiende, kocht hij pa-
pier, schrijfgerief en verf. Hij teken-
de en schreef continu, zonder enige 
leidraad.”
De Graef: “Vaak waren het verhalen 
waar geen touw aan vast te knopen 
was. Na zijn dood troffen zijn huis-
bazen Kiyoko en Nathan Lerner die 
gigantische verzameling creaties – 
waaronder ook collages en weers-
voorspellingen – in zijn kleine 
woonst aan. Gelukkig zagen zij de 
potentiële waarde ervan in. Veel van 
zijn spullen worden nu voor veel 
geld verkocht. Hij is 80 geworden, 
vermoedelijk heeft hij toch graag ge-
leefd, maar dat geluk kan hij enkel in 
zijn creativiteit gevonden hebben.”
Van Royen: “Bij leven heeft hij 
slechts twee keer schrijfsels aan an-
deren laten lezen en daar werd hij 
telkens fel op afgerekend.”
De Graef: “Dat waren ook geen ken-
ners. Het ging bijvoorbeeld om de 
kok van het ziekenhuis waar hij 
schoonmaakte.”
Van Royen: “Blijkbaar had hij geen 
bevestiging van buitenaf nodig. An-
ders maak je geen opus van 29 boek-
delen als The story of the Vivian 
girls, in what is known as the realms 
of the unreal.”

Lynn Van Royen (30), vooral bekend
van fictiereeksen, en theaterbeest Peter

De Graef (61): het is een verrassende maar
mooie combinatie. Samen nemen ze in

Het koninkrijk van Henry Darger een duik
in het wonderlijke universum van de

gelijknamige outsiderkunstenaar.
Peter Van Dyck

Lynn 
Van Royen 
en Peter 
De Graef 
spelen 
voor het 
eerst samen 

Wat? Het koninkrijk 
van Henry Darger
Wanneer? Vanaf 
27/9 op tournee
https://www.huub-
colla.be/product/
het-koninkrijk-van-
henry-darger/

Foto: Foto: Inge Kinnet 
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Theaterklassiekers 
toegankelijk maken 
voor een groot pu-
bliek. Dat is de missie 
van De Spelerij. “Het 
liefst werk ik rond het 

thema lief-
de”, zegt 
regisseur 
Paula Ban-
gels. Geen 
wonder 
dus dat ze 
het ook 
verfilmde 
Closer van de Britse 
auteur Patrick Marber 
aanpakt. Over zoeken 
naar liefde, over lie-
gen tegen anderen en 

tegen jezelf. Met Roel 
Vanderstukken, David 
Cantens, Katrien De 
Becker en Charlotte 
Ann Bongaerts.  (agr)

Wat? Closer, De Spelerij
Wanneer? Van 11 
oktober tot 31 januari
Waar? Diverse locaties
Toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.despelerij.be

Liefde en leugens 
W THEATER

Hoewel de titel van dat 
repertoirestuk niet 
wordt vermeld, draait 

Tom Lanoye in zijn 
25ste theatertekst ei-
genlijk Who’s afraid of 
Virgina Woolf binnen-
stebuiten. Twee oudere 
acteurs willen samen-
werken met twee 
jongere acteurs die 
subsidies krijgen 
omdat ze van bui-
tenlandse af-
komst 
zijn. De 
eerste 

kennismaking zet met-
een alle onderhuidse 
conflicten op scherp. De 
theaterwereld van de 
Lage Landen vandaag 
wordt gefileerd. Met Els 

Dottermans en
Han Kerckhoffs
(foto), Dilan Yur-
dakul en Tarikh

Janssen.
De regis-
seur is
Koen De
Sutter.
(agr)

Wat? Wie is bang, 
NTGent / Theater-
productiehuis Zeelandia
Wanneer? Van 
20 september tot 
19 december
Waar? Diverse locaties
Toegangsprijs? 
Naargelang de locatie
www.ntgent.be

Acteurs onder elkaar
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In april kondigde Gert 
Verhulst aan dat hij niet

lang meer het baasje 
van Samson zou blij-
ven. Nog een laatste 
keer zouden we kunnen 
meezingen met hits als 
Samsonrock tijdens een 
ellenlange reeks af-
scheidsshows met 
telkens drie 
voorstellin-
gen per dag, 
tussen 11 en 
21 uur. De 
avond-

shows werden gepland 
voor de fans van het 
eerste uur en laat het 
nu net die groep zijn die 
zo enthousiast reageer-
de dat de kaartjes de 
deur uitvlogen. Al gauw 
werden extra shows in 

de paasvakantie 
van volgend jaar
aangekondigd zo-
dat Gertje pas op 
18 april 2020 echt

afscheid
neemt. Ten-
zij. (agr)

Wat? Afscheidsshow, 
Samson & Gert
Wanneer? Van 
11 december tot 
18 april 2020
Waar? Studio 100 Pop-
Up Theater, Schoon-
mansveld 18, Puurs
Toegangsprijs? 
Vanaf 24,50 euro
www.studio100.com

Het lange afscheid 

Genoeg!, het nieuwste
stuk dat uit de pen
van Dimitri Leue is
gevloeid, zoomt in op
Stefan De Leeuw. Een
eerste minister in

nesten. “Uiteraard was de actuali-
teit de trigger”, zegt de auteur. 
“Het lijkt alsof politici tegen-
woordig overal mee wegkomen. 
Een minister die tegen het parle-
ment heeft gelogen 
weigert af te treden, 
omdat hij het land daar 
geen dienst mee zou be-
wijzen. Terwijl hij en-
kele jaren eerder, toen 
hij nog in de oppositie 
zat, zelf moord en 
brand zou ge-
schreeuwd hebben, 
mocht een ander hetzelfde gedaan 
hebben. De partijleiding gaat daar 
altijd in mee, ze neemt leden die 
over de schreef gaan steevast in 
bescherming. In de politiek speelt 
men ook echt op de man. Het doet 
me steeds vaker aan de vrienden-
kliekjes op de speelplaats denken. 
Een andere trigger was dat ik 
graag nog eens met Warre Borg-
mans een stuk over familie wou 
maken – Genoeg! gaat ook over de 
dynastieën in de politiek.”
Warre Borgmans is de pater fami-
lias en ex-premier, Michael Pas 
zijn zoon en de huidige premier. 
Dimitri Leue geeft zelf gestalte 
aan de verloren zoon. Sinds die 
voor een concurrerende partij 
koos, is hij niet meer welkom in 
de familie. Toch schiet hij enigs-
zins opportunistisch zijn broer te 

hulp wanneer deze in een schan-
daal terechtkomt. “Ik vind het bij-
zonder jammer dat we het ge-
woon zijn gaan vinden dat politici 
liegen en elkaar de huid vol schel-
den”, stelt Leue. "Genoeg! wil een 
ode aan zuivere politiek brengen, 
zodat de toeschouwers toch met 
een sprankeltje hoop naar huis 
gaan.”
Leue is bijzonder blij met de cast 

van dit ‘dramatische
blijspel’: Michael Pas
("het was een bewuste
keuze ons broers te la-
ten spelen, want om
een of andere reden
verwisselen mensen
ons vaak – geregeld
word ik als Kulderzip-
ken aangesproken"),

Alice Reys ("ik bewonder haar al 
lang als actrice en met haar krij-
gen we er meteen een straffe dra-
maturge bij"), het jonge talent Sa-
ra Lâm ("zij speelt een soort Anu-
na De Wever, met dit verschil dat 
zij zich engageert voor de vluchte-
lingenproblematiek in plaats van 
het klimaat") en uiteraard Warre 
Borgmans, de oom met wie Dimi-
tri eerder de succesvolle Lort-
chertrilogie bracht. “Sommige 
stukken voerden we honderd keer 
op, en Warre slaagt er steeds in 
om het te spelen alsof het de eer-
ste keer is. Hij kan als geen ander 
een stuk levend houden. Zijn au-
thenticiteit en naturel zijn onge-
looflijk. Ik heb nog les gehad van 
Dora Van der Groen. Zij zei dat 
een acteur ook een edel mens 
moet zijn. Warre belichaamt dat.”

“We zijn liegende 
ministers gewoon 
gaan vinden”

Dimitri Leue fileert de politiek

Wat? Genoeg!
Wanneer? Vanaf 
26/9 op tournee.
www.koortzz.be/
nl/artiesten/
leue-genoeg/

Foto: Diego Franssens
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Jullie spelen de huiseige-
naars?
Van Royen: “Onder meer. We spelen 
ook andere personages.”
De Graef: “Eigenlijk komt het erop 
neer dat wij zijn hele leven vertel-
len. We lezen ook fragmenten uit 
zijn dagboek voor. Nathan en Kiyo-
ko zijn respectievelijk fotograaf en 
pianist en vragen zich door hun ont-
dekking af wat de waarde is van 
kunst, creativiteit, bekendheid en 
exposure. Daar reflecteren we over.”

Boeiende materie voor jullie 
als acteurs, lijkt me?
De Graef: “Ik moet zeggen dat ik re-
delijk veel herken in die kerel. Ten 
eerste is hij, net als ik, op jonge leef-
tijd zijn moeder kwijtgeraakt. Als 
signaal naar mijn moeder wil ik wel 
succesvol zijn, maar tegelijk besef ik 
dat ik haar daarmee niet terug krijg. 
Ik vind het relatieve succes dat ik 
heb bijgevolg niet zo bijzonder. Ik 
ben niet zo goed in netwerken. Toen 
ik in Nederland de Louis d’Or won, 
schreef een krant: De 
prijs ging naar een out-
sider.”
Van Royen (veront-
waardigd): “Wat? Dat 
meen je niet!”
De Graef: “Ik heb tame-
lijk lang in relatieve 
anonimiteit zitten 
wroeten, maar vond al-
tijd net voldoende fond-
sen om te kunnen doen 
wat ik wou. Mijn bedje is trouwens 
nog altijd verre van gespreid. In die 
zin voel ik me wel wat verwant met 
de figuur Darger. Uit zijn dagboeken 
blijkt dat hij, ondanks zijn armtierig 
bestaan, toch veel humor had. Hij 
vertelt over zijn leven vanuit een 
kinderlijke onbevangenheid. Dat 
vind ik mooi. Door het vorm te ge-
ven via schrift en beelden overstijgt 
hij zijn eigen bestaan. Hij zet zich 
boven de ellende.”

Darger trekt zich graag terug in 
zijn eigen fantasiewereld. 
Doen jullie dat ook weleens?
Van Royen: “Ik vlucht liever in de 
fantasiewereld van iemand anders, 
via boeken en films. Bij mezelf 
neemt de pragmatische kant vaak de 
overhand. Ik vind het aangenaam 
dat mijn verbeelding in gang ge-
bracht wordt, maar dat gebeurt dus 
eerder via een omweg. Rondwande-
len in iemand anders z’n hoofd vind 

ik leuk. Daardoor wordt het in mijn 
eigen hoofd rustig.”
De Graef: “Ik ga ervan uit dat alles 
fantasie is. Het idee dat er buiten 
ons een objectieve werkelijkheid be-
staat, hebben we van de exacte we-
tenschappen meegekregen. Maar 
zelfs de wetenschappers geven een 
interpretatie aan wat ze als meet-
baar beschouwen. De werkelijkheid 
is in wezen een chaos en daar probe-
ren we via verhalen mee om te 
gaan.”

Peter, jij schrijft je toneelstuk-
ken meestal zelf. Is het verfris-
send om, zoals nu, als speler 
rond te dwalen in de denkwe-
reld van iemand anders?
De Graef: “Absoluut. Ik stap met 
veel plezier in producties van ande-
ren, het is leuk om samen op zoek te 
gaan naar wat je wilt vertellen. Al 
maak je toch altijd de verbinding 
met jezelf, omdat je het zo juicy en 
oprecht mogelijk wilt spelen.”

Staan jullie nu voor
het eerst samen op
een podium?
Van Royen: “Ja. Ik heb
wél nog les gehad van
Peter aan het RITCS. Ik
weet nog goed: we moes-
ten bijvoorbeeld met ons
gezicht naar een boom of
de muur gericht begin-
nen schrijven. Een zeer
goede oefening, al zou ik

er nu nóg meer aan hebben dan toen. 
Ik hoor Peter graag vertellen, ik ab-
sorbeer wat hij zegt. Ik krijg voort-
durend nieuwe inzichten over hoe je 
naar de dingen kunt kijken. Het is 
duidelijk dat hij al meer denkwerk 
heeft verricht dan ik. Ik vind het fijn 
dat hij die kennis wil delen. Ik word 
graag meegenomen door zijn ge-
dachtekronkels.”
De Graef: “Onder meer dankzij me-
diteren kan ik nu helderder formu-
leren. Ik heb te lang gezwegen. Toen 
ik jong was, dacht ik dat ik zot was, 
omdat niemand mijn kijk deelde. 
Pas vorig seizoen, met Niet doen!, 
heb ik voor het eerst ongegeneerd 
een stuk over moraliteit gemaakt. 
Van mijn generatie mocht dat niet: 
moraliseren. Het is een verademing 
te ervaren dat jonge mensen als 
Lynn wat ik zeg normaal vinden. Ik 
geloof heel erg in de potentie van de 
generaties die komen – ze slagen er 
beter in het ego opzij te zetten.”

Wat? Het koninkrijk 
van Henry Darger
Wanneer? Vanaf 
27/9 op tournee
https://www.huub-
colla.be/product/
het-koninkrijk-van-
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op, en Warre slaagt er steeds in 
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looflijk. Ik heb nog les gehad van 
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