krijgt. Dat hebben ze me vaak gelapt,
maar dat vind ik nog zo erg niet.
Merken jullie een verschil tussen het
publiek van nu en het publiek van dertig jaar geleden?
Wim: Ja, toch wel. Ze zijn een pak kritischer. Je kon je vroeger meer permitteren.
Het bleven amateurs. Nu wordt er zelfs
van de amateurs een zekere professionaliteit verwacht.
Viviane: Vroeger mocht je eens iets fout
doen. Men zou het je nooit hebben verweten. Nu is het publiek veel veeleisender.
Men zegt weleens dat je als jonge acteur
zelden een mooie rol kan krijgen. Zijn
de mooiste toneelrollen weggelegd voor
de oudere garde?
Wim: Dat denk ik niet. Dat ligt aan het
talent van de acteurs, niet alleen aan de

leeftijd. Wij kunnen geen jonge mensen
meer spelen, dat is waar. Omgekeerd ook.
Van een jonge vrouw een oude madam
maken, is ook niet simpel. Je moet toch
die bewegingen en zo hebben.

Wist je dat?

Denken jullie al aan stoppen?

... voor Maria Van Rijsselberghe geen gebouw te hoog was
om broodjes achter scène te bezorgen? En dus tijdens de voorstelling achter de ramen op het
appartement van het 9de verdiep
liep met een volle plateau broodjes in volle zicht van het publiek?

Viviane: Maar nee, gij!
Wim: Oh, ik wel, hoor.
Viviane: (lacht) Dat horen we hem al drie
jaar zeggen.
Wim: Met acteren stop ik in ieder geval.
Ik ben bang dat ik eens mijn tekst volledig
ga kwijt zijn.
Viviane: Ah, ik niet. Eens het erin zit bij
mij, dan zit het erin. Als ik nog eens naar
de tekst van vorige stukken mag kijken,
dan kan ik die meestal nog. Zeker als het
in het dialect is!
Filip Van Den Steen

One flew over the cuckoo’s nest 2009

voorjaar 2019
Na het grote succes van ‘La Cucaracha XL’,
met meer dan 1.600 toeschouwers, zijn we
klaar om voor jullie een nieuwe komedie te
brengen: ‘Gevaarlijke snoepgoed’ van Max
Andrea.
Is het gevaarlijk? Voor u als toeschouwer
niet. Maar of dit over de acteurs gezegd
kan worden ...? Alles begint wanneer pa
Latour terugkeert van het gemaskerd bal,
samen met zijn vrouw die een beetje tipsy
is. Plots rijzen er enkele vragen ... Waarom is niet de volledige familie Latour samen naar huis gekomen? Waarom komt
Sinterklaas eigenlijk opdagen terwijl het
helemaal geen 6 december is? Waarom is
opa niet alleen huiswaarts gekeerd? Waarom duikt er een woeste man op die eigenlijk op een heel andere plaats thuishoort?
Waarom verschijnt er nog iemand op het
toneel waarvan niemand had gedacht dat
ze ook nog zou verschijnen?
Als de volgende morgen de maskers afvallen, blijkt het antwoord op die vragen niet
zo eenvoudig te zijn en gaan de poppen pas
echt aan het dansen. De vraag blijft: niet
wat, maar wie is ‘gevaarlijk snoepgoed’?
Dat dit gepaard gaat met de nodige misverstanden en hilarische toestanden is een
evidentie.

... Rita De Clercq 33 jaar lang
iedere voorstelling programmaatjes aan de lopende band verkocht
heeft? En “Ge kunt geven wa ge
wilt”, duizenden keren heeft gescandeerd.
... we gestart zijn met 7 toneelspots en de laatste producties
werken met gemiddeld 40 computergestuurde spots?
... Emiel Claus in het toenmalige
Gildenhuis vanuit het café repliceerde: “Volgens mij is het nu aan
mij ... want ik zou daar al moeten
gestaan hebben”. En zoef, weg
was hij naar de scène waar iedereen zich afvroeg waar hij bleef.
... de eerste keren toen we in de
Skala speelden een nieuwe speler
de ‘voordeur’ niet vond om op de
scene te geraken? En dat terwijl er
maar één deur was. Het is bij die
ene productie gebleven.

W

De eerste zaadjes van een productie
starten eigenlijk twee jaar voor de
eigenlijke opvoering. Het eerste wat er
gebeurt, en niets te vroeg, is het zoeken
naar een regisseur. Het bestuur, dat
minimaal om de twee maand samenkomt, geeft aan welk genre we willen
en hiermee worden enkele toneelstukken uitgewisseld die mogelijks kunnen
opgevoerd worden. Anderhalf jaar voor
de opvoeringen wordt ondertussen de
reservatie van de zaal in orde gebracht
en het stuk definitief gekozen en de
opvoeringsrechten opgevraagd. De spelers worden gecast en repetitieschema’s
opgesteld. Voor een stuk dat gespeeld
wordt in oktober starten de eerste repetities eind mei. Voor de voorstellingen
begin maart wordt al midden november
gestart. Een paar weken na de voorstellingen in oktober dus!

Team van 40 man
Tijdens de repetities, meestal tussen de
27 en 32, vinden verschillende vergaderingen met de technische ploeg,
marketing- en barteam plaats. Bij het
aanbreken van de opvoeringen schakelen we allemaal een versnelling hoger.
De 10.000 flyers worden verdeeld,
de online reservatie wordt opgestart.
De laatste jaren merken we dat 80 %
van de reservaties online gebeurt. De
toeschouwer kan zelf zijn plaats op de
tribune bepalen, een meerwaarde!
Drie weken voor de voorstelling wordt
er al gestart met de opbouw van het
decor in de zaal. Met een ploeg overdag
en een ploeg ‘s avonds wordt er volop
gewerkt. In de generale week, voor de
eerste voorstelling, wordt de bar en

40 jaar Kattenheye, waarvan
ikzelf de helft
bewust heb
meegemaakt.
Van wat toen
ooit in 1978
een ludiek idee was om toneel te spelen
binnen de gemeente, is nu uitgegroeid
tot een vereniging met stevige fundamenten die ook verschillende stormen
heeft overleefd en er steeds sterker
uitgekomen is.
Het blijft toch een microbe, dat toneelgebeuren. Vanaf de start van een
nieuwe productie, waarbij je soms zegt
“Waarom doen we dit allemaal”, tot

Per voorstelling worden er ongeveer 250
toeschouwers ontvangen. Ons pauzereservatiesysteem, dat reeds tien jaar actief
is, zorgt voor de vlotte bediening van de
drank aan tafel en het barteam geeft het
beste van zichzelf.

Afbraak
Na de laatste voorstelling wordt geprobeerd de bar
al ‘s nachts op de
ruimen. De volgende morgen stipt
om 9 uur wordt
er begonnen met
de afbraak van het
decor. Met een gans
team wordt terug
alles gesorteerd en
weggevoerd zodat

bij het opvoeren van de voorstellingen
en het aanhoren van het applaus. Dan
weten we allemaal: daarom doen we
dit! Om tijdens de vele avonden die we
samen doorbrengen ook een luisterend
oor te zijn, de leuke en minder leuke
momenten van het leven samen te
delen en samen één doel na te streven: ‘ons publiek een leuke avond te
bezorgen’.
Ook in deze ‘nieuwe’ tijden waarbij
mensen meer dan één hobby hebben
en menselijke contacten soms vervangen worden door virtuele, is toneelspelen dé manier geworden om dat
menselijk contact te blijven behouden

Interesse om deel uit te maken van
ons team? Contacteer ons!

het Kattenheye-barteam

Het was leuk om tijdens het snuffelen
in de vele dozen archiefmateriaal de
sfeer van toen terug te halen. Met deze
krant willen we de 40 jaar van onze
vereniging samenvatten en misschien
af en toe een “Ah ja, dat hebben we
ook gezien” of “Heeft die daar ook in
meegedaan” -gevoel opwekken.

F e br u ar i 2 0 1 9
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Nieuwe voorzitter
In 1995 kwam er een voorzitterswissel
en nam Vincent De Wilde de leiding
van Roger Baetens over. Het repertorium
onderging een wijziging: geen volkskomedies meer, maar komedies of thrillers die
minder gekend zijn bij het grote publiek.
Bijna alle stukken in die periode werden
geregisseerd door Geert Callebaut. In
1998 werd het 20-jarig bestaan gevierd
met het veel besproken ‘Tearoom tango’.
Niet alleen het publiek, maar ook de spelers hebben met volle teugen genoten van
deze vaudeville met travesties, verkleedpartijen, én draaiplateau.

De zoeten inval 1978

Na de afloop volgt het papierwerk en
de nodige formaliteiten, zoals Sabam,
leveranciers, een evaluatie in de volgende bestuursvergadering en kunnen
de voorbereidingen van de volgende
productie starten. Dan begint alles van
vooraf aan om u terug een vlekkeloze en
aangename voorstelling te bezorgen!

en zal dit er ons net toe aanzetten om
er minimaal nog 40 jaar bij te doen!

dan toe bracht, en zo was Toneelatelier
geboren.

... we ooit een voorstelling in het
Gildenhuis 1 uur hebben moeten uitstellen omdat de speler het
‘vergeten was’ en aan zee op de
dijk aan het wandelen was?

we tegen de middag alles opgeruimd
hebben.

K alk e n

Toneelgroep Kattenheye: een historie op zich

H

backstage volledig ingericht. In deze periode zijn afhankelijk van het stuk meer
dan 40 mensen in de weer!

&

40 jaar toneelmicrobe!

... we achter de schermen tijdens
de laatste productie La Cucaracha
XL gemiddeld met 4 kleedsters, 4
grimeurs, 2 toneelmeesters en 20
barmedewerkers waren per voorstelling om alles in goede banden
te leiden?

Zo’n toneelproductie: hoe doet men dat?
De ontwerpen van de affiche worden
besproken en de marketing wordt
opgestart. Bepalen van de inhoud van
folder, programmaboekje, reclame op
Facebook, de banners langs de weg ...

L aar n e

... Viviane de meeste producties
van de afgelopen 40 jaar heeft
meegespeeld? 71 maar liefst!

Wij ontmoeten u graag op één van onze
voorstellingen!

at komt er allemaal kijken
bij een toneelvoorstelling
en wanneer starten de eerste
voorbereidingen? We proberen u
alvast een inzicht te geven.

De Jubilee-gazet
4 0 jaar T o n e e l g r o e p K att e n h e y e

et was1977-1978. De voorzitster
van CM-Ziekenzorg, Joanna
Praet had een droom: toneelspelen. Die droom werd zeer vlug werkelijkheid onder impuls van twee andere
leden, Roger Baetens en ondervoorzitter
Adolf Covent. Zonder middelen en hulp
van andere verenigingen werd ‘Kattenheye’, naam van de oudste bestaande
hoeve van Laarne, gesticht, onder het
motto ‘Met ons volk en voor ons volk’.
‘De zoete inval’, geschreven door Roger Baetens, werd als eerste stuk op de
planken van het Gildenhuis gebracht. Het
werd een onvoorstelbaar succes, met meer
dan 2.000 toeschouwers, waar nog lang
werd over gesproken. In 1979 en 1980
werden ‘De dorpsfanfare’ en ‘De mirakelmakers’ met groot succes opgevoerd.
Er werd duidelijk de lijn van het komisch
volkstoneel geïnitieerd, met herkenbare
figuren voor het publiek. De toneelstukken werden naar het Laarns vertaald en
gesitueerd in Laarne of omgeving. Die
traditie blijft nog altijd in ere gehouden.

Een gemiste kans
Van 1982 tot het midden van de jaren
tachtig werden, met twee stukken per
jaar, vooral de Grote Klassiekers gespeeld
zoals ‘De klucht van de brave moordenaar’, ‘Paradijsvogels’ en ‘Slisse en Cesar’.

De huisregisseur in die tijd was ‘onze’
Gaston Van Der Gucht. Streng maar
rechtvaardig. We kunnen algemeen stellen
dat hij ons met al zijn ervaring heeft
leren toneelspelen: de zegging, het betere
voetenwerk, de houding, hoe je verliefd
moet kijken ... In 1986 moest Gaston
ons met ‘Kubinsky’ voor de jury van het
Landjuweel leiden. Spijtig genoeg werd
het lijden: ondanks de enorme inzet van
spelers, centen (kostuums!) en de regisseur bekwamen we geen hogere categorie
(toen belangrijk voor de subsidies). Een
gemiste kans allicht. Nadien tot het einde
van de jaren tachtig werd het accent terug
verlegd naar wat men kan omschrijven als
min of meer uitbundige komedies zoals ‘E
viva Espana’, stukken die gewone mensen
ten tonele voeren, karaktertypes die zeer
herkenbaar zijn voor het publiek.

De vrij pretentieloze stukken ‘Schat je
bent een schat’ en ‘Eens in de duizend
jaar’ kwamen aan bod in 2000, waarna
Vincent De Wilde zelf de dirigeerstok
hanteerde voor het ‘enkel met eigen mensen’ gebrachte ‘Liefde tot de dood’. Het
was ook de eerste rol voor Geert Criel,
die vele jaren nadien hoofdpersonages
heeft gespeeld en uitgroeide tot één van de
sterkhouders. Volgde ‘Motie van wantrouwen’, nog een Ray Cooney, geregisseerd
door Tom Schockaert. Een knap, maar
geaccidenteerd blijspel, overschaduwd
door de onheilspellende berichten over
zaal Gildenhuis dat als brandonveilig werd
bestempeld en zou worden afgebroken.

Een trend die zich begin jaren negentig
zou doorzetten: fijne komedies en thrillers
wisselden permanent af met pure volkskomedies van eigen bodem. Met ‘Oscar’, een
Franse komedie, maakten we in 1992 ook
de Gentse Feesten onveilig. Spijtig genoeg
slechts een dertigtal mensen in de zaal en
wij als spelers verdwaalden in de nieuwbouw van het Tolhuis in volle opbouw.
In februari 1991 wilden enkele mensen
uit de groep een andere richting uitvaren
dan het volkse toneel dat Kattenheye tot

Paradijsvogels 1983

Tot overmaat van ramp werd het klasseringsstuk ‘Droom mijn dromen’ voor
april 2002 afgelast en vervangen door
‘Addelein’, een compilatie van sketches.
Iedereen ging akkoord dat het niet voor
herhaling vatbaar was.

De Skala-jaren
Gelukkig werd het toemalige Wilbra-complex in Kalken verbouwd tot
een toneelzaal, omgedoopt tot ‘de Skala’,
met enerzijds meer mogelijkheden, maar
anderzijds een gemis aan de echte toneelsfeer met doek van het Gildenhuis. De
eerste drie toneelstukken die er werden
gespeeld waren vooral een ode aan typisch
Vlaamse figuren, met de nadruk op het
eigen dialect. ‘De familie Pipo’ was een
door regisseur Jean-Paul Vermeire zelf
geschreven klucht naar aanleiding van ons
25-jarig bestaan. De spelers en het publiek
hadden in één woord ‘leute’ en dat was de
bedoeling.
Een uitgebreid hoofdstuk van Roxane Sirejacob brak aan met ‘Als ik de Lotto win’
(2004) van Ruud De Ridder. Haar professionele aanpak was onmiddellijk voelbaar
en vroeg een aanpassing van de spelers.
Het was eveneens de periode van de derde
voorzitterswissel. Vincent De Wilde gaf
de scepter door aan Chris Hoogwys, die
voordien al twee jaar secretatis was. De
nieuwe voorzitter legde in zijn voorwoord
de nadruk op de toneelgroep (spelers én

In 2011 werd ‘Shakers’ opgevoerd, een
verhaal van vier onderbetaalde diensters
en één man. Hilarisch, maar niet altijd
begrepen vermoed ik. In het najaar werd
‘Harold en Maude’ gebracht in een regie
van Martine Werbrouck. Een toneelstuk
met een vleugje mechancholie en een
scheut drama, maar vooral veel warmte,
liefde en romantiek. In 2013 kregen we
eindelijk het in 1995 aangekondigde
‘Nonkel Gaston is dood ....en dan is er
koffie’, waar Thomas De Wit zich achterzette. De setting was eens iets anders, geen
decor maar een tafel aan de zijkant van
wat anders de speelruimte is en het publiek dat op verschillende hoogten vlakbij
de spelers zat. Een niet onverdeeld succes
was ons deel.

4 x Molière 2010
technische ploeg) als één grote familie,
waar naast de vele goede momenten ook
wel eens wat mindere voorkomen.
In het kader van het Laarnse heksenjaar
2007 werd jeugdschrijver Patrick Bernauw
aangetrokken, die een absurde hedendaagse show creëerde ‘Laarne behekst’,
met veel zang en muziek. Het werd een
productie met een enorme cast: meer dan
dertig spelers, aangevuld met muzikanten,
en negen opvoeringen. Een maand later
was er een wat bizarre voorstelling van
een samenwerking van Kattenheye met de
dichtersgroep Keerkring en muziek van
Bart De Poorter/Gestalt in de voorstelling
‘Zij kusten de kont van de duivel’. Maar
dé mega-productie moest nog komen.
Met ‘Pret op het dek’ in 2008 was het hek
helemaal van de dam. Roxane Sirejacob
haalde alles uit de kast om de dertigjarige
jubileumshow tot een succes te maken. Zij
slaagde wonderwel, in samenwerking met
dansgroep Motion, een achtkoppig orkest,
zangeressen, figuranten en de traditionele
cast. Er was zelfs een eigen gecomponeerde jubileumsong ‘Hey’.

Ook intimistisch theater
Het eerste toneel bij de groep van Martine Werbrouck ‘De Caraïbische zee’ in
oktober 2007 had een belangrijke plaats
tussen de komedies door. Martine regisseert ‘intimistisch’, dicht bij de acteurs,
waarvan ze veel mentale inzet vraagt. Het
stuk is gevoelig/dramatisch met inhoud,
het handelsmerk van Martine. ‘One flew
over the cuckoo’s nest’ bracht zij een jaar
later in 2008. In het voorjaar van 2009
waagde Wim Baetens, zoon van stichter
Roger, zich aan zijn eerste regie met de
‘Jamaica dreamboys’. De striptease-choreografie op het einde bleef op het netvlies
gebrand. ‘Taxi, taxi online’(2010) was
het vervolg van het in 1995 gebrachte
‘Taxi’, ditmaal geregisseerd door Marc De
Bruyker met twee dezelfde spelers als in
1995: Viviane Drieghe en Ria De Vos. In
oktober 2010 werd ‘4 x Molière’ geboren.
De Vrek, de Ingebeelde Zieke, Bourgeois
Gentilhomme en Tartuffe werden in één
stuk opgevoerd in een regie van Thomas
De Wit. Het decor bestond uit gekleurde
doeken (per personage) en een bijzonder
brandglas. Knap!

Een derde productie?
In september van dat jaar ging de eerste
‘derde productie’ van start. ‘De binnenkomst’, gespeeld door Viviane Drieghe
en Lucien Rahoens, was een beklijvende
eenakter over een gescheiden koppel, dat
niet verder komt dan “Mooi uitzicht”,
“Een kopje thee?”. Om pijn te tonen heb
je maar weinig woorden nodig. Getekend
Martine Werbrouck. Een aantal dolle komedies werden onderbroken door ‘Onder
ons’, eerder
een drama,
een spiegel
van wat we
zijn, van hoe
we denken,
van onze
vooroordelen.
De komedies
die volgen
worden
doorsneden
door twee
‘derde’ producties: het

rakende ‘Slaapwel mama’, en de eenakter
‘Kale bomen ruisen niet’. In oktober 2015
werd ‘No sex please’ afgeblazen wegens
plotse onbeschikbaarheid van de hoofdrolspeler. In oktober 2016 werd ‘Martha
en Mathilde’ op de planken gebracht,
de tweede regie van Wim Baetens. ‘Een
bijzondere dag’ in 2017, was toch wel een
bijzonder stuk. Gesitueerd net voor de
opkomst van het fascisme in Italië. Verloren zielen die op één dag mekaars warmte
vinden. In maart 2018 stond ‘Boer zocht
vrouw’ op het menu, Wim Baetens derde
regie. Veel tribulaties, maar al bij al een
succesvolle komedie.
And last but not least onze spetterende
jubileumproductie ‘La cucaracha XL’ van
Geert Callebaut, herrezen na bijna 20 jaar.
Het door Geert zelf geschreven stuk met
maffia-elementen en travesties, werd aangepast (lees: rollen bijgeschreven) opdat
mensen die vroeger hadden meegespeeld,
ook nu een rol in het spektakel zouden
kunnen vertolken. Het werd een waar
succes, dat velen later nog lang zullen
geheugen. Goed voor nog eens 40 jaar?
Wim Baetens
Lees de volledige geschiedenis met o.a.
namen van spelers op www.kattenheye.be!

La Cucaracha XL 2018

Beginnende verenigingen hebben vaak
nog last van kinderziektes: dingen die
foutlopen of die toch anders lopen
dan gepland, meestal met (onbedoeld)
komische gevolgen.
Wim: Er waren ook heel beperkte financiële middelen toen we begonnen.
Viviane: In het prille begin durfde de
elektriciteit al eens uitvallen. En er waren
deuren die klemden of vanzelf open
sprongen. (droog) Enfin, dezelfde fratsen
als vandaag, eigenlijk.
Wim: (grinnikt) Ik heb zo wel al een paar
keer met een losse klink in mijn handen
gestaan! En als iemand zijn tekst kwijt

Hebben jullie ook mindere eigenschappen?
Viviane: Wim durft al eens neuten. Hij
denkt te vlug dat hij iets niet kan of
dat iets niet gaat lukken of aanslaan, en
meestal vergist hij zich.
Wim: Viviane heeft geen mindere eigenschappen. (bedenkt zich) Of, ja! Toch wel!
Ze weet meestal pas in de generale week
waarover het stuk gaat! (hilariteit)

Wim: Het Gildenhuis! Die zaal ademde
echt toneel uit. Een houten podium, een
kleedkamer onder de bühne, gordijnen.
De Skala is eigenlijk meer een leegstaande
fabriek.
Viviane: Ik moet wel zeggen dat het
publiek wel meer voordelen haalt uit de
Skala. Daar hebben ze een prachtige zittribune. Maar om te spelen? Nee, dan toch
maar het Gildenhuis.

W

Wim: Toneelgroep Kattenheye zag het levenslicht in september 1978 met het stuk
‘De Zoete Inval’. Mijn vader was aanwezig
bij de stichting. Bij Ziekenzorg, vanuit
de CM, vertelde Jeanneke Praet dat ze zo
graag eens zou toneel spelen. Mijn vader
heeft daar toen op geantwoord: “Jij wil
toneelspelen, wel dan zál je toneelspelen”.
Zonder financiële middelen hebben ze
toen met een paar mensen een toneelstuk
gespeeld, ‘De Zoete Inval’. Een stuk dat
mijn vader zelf geschreven had. Het kende
een groot succes. Mede dankzij Albert Van
Damme die toen een gastoptreden deed
met zijn fiets!

derd procent in.
Viviane: Wim is hetzelfde. Als hij zegt “Ik
doe mee’, dan kan je daarop vertrouwen.
Ik moet hem soms wel eens (maakt vijsbeweging) ... Snap je? En dan duw ik hem
wat in de goede richting. Hij is dan soms
wel eens kwaad op mij ...
Wim: Ja, dan ben ik in mijn gat gebeten.
Maar dat is vlug over.

Vandaag spelen de twee Laarnse toneelverenigingen, Toneelatelier en Kattenheye, in zaal Skala in de Colmanstraat.
Dat is niet altijd zo geweest. Wat als
je moet kiezen, terug naar het vorige
Gildenhuis of naar de Skala?

Dubbelinterview: de oude garde aan het woord
ie ‘Toneelgroep Kattenheye’
zegt, komt al vlug bij Wim
Baetens en Viviane Drieghe
uit. Spelers die er al van bij het prille
begin bij waren en die mee gegroeid
zijn met de vereniging. We hadden het
met hen over de stichting en de kinderziektes die daarmee gepaard gingen.
Over de nieuwe lichting acteurs en over
hoe Viviane nog altijd niet aan stoppen
denkt. En hoe Wim de overstap maakte
van acteur naar regisseur.

Viviane: Weet je wat het is? Ik ben geen lezer. Ik lees mijn tekst en soms besef ik niet goed wat
mijn tekst inhoudt. (droog) Maar ik zeg dat nooit luidop, want anders denken ze dat ik dom ben.
(hilariteit) Maar eens ik goed weet waarom ik iets zeg ... dan ben ik vertrokken!

Wim, jij hebt naast acteren ook de stap
naar het regisseren gewaagd?

Wim: Nu blijft men niet meer bij één vereniging. Vroeger speelden we haast ieder jaar met dezelfde
mensen, waardoor de band en de kameraadschap sterker was. Nu zwermen ze vaker uit. Enfin, dat
is een nieuwe mentaliteit.

was, werd die gewoon door de gordijnen
gebruld. (lacht)
Viviane: Ik heb eens, samen met Kathleen
De Smet, de deur verkeerd opengeduwd.
Die was compleet naar de vaantjes natuurlijk ... Of, ik zat eens met Gustaaf Van De
Velde te babbelen in de coulissen, onder
het podium. Ze zijn me moeten komen
halen. (lacht)

te verleggen. En kwaad dat die dan werd!
Het was wel met een mooi decor: met
verdiepingen en zo. Ik weet nog dat ik
gestorven ben in dat stuk. Vergiftigd.

jes blijven plakken heel wat wederzijds
respect is gegroeid tussen jullie beiden.
Welke eigenschap waarderen jullie het
meest in elkaar?

Ik neem aan dat er doorheen de jaren
van toneelstukken, repetities en avond-

Wim: Viviane is heel standvastig. Op haar
kan je altijd rekenen. Ze zet zich tweehon-

In de archieven van Kattenheye vind ik
veel foto’s van jullie beiden op scène, en
er is duidelijk een hechte band tussen
jullie personages?
Viviane: (lacht) Maar kijk eens ... Zo een
snel wijf dat ik daar ben! Wel, omdat wij
de twee oudste zijn, zeker? (lacht) Het zijn
wel vaker intieme scènes, maar er is nooit
iets tussen ons geweest. Allez, toch niet
dat ik weet, Wim? (lacht)
Wim: ‘De verenigde moordenaars’. De
regisseur was een leraar en die had de
gewoonte om de zetting te doen met
legoblokjes. Hij stapelde die dan op of
naast elkaar. Wij durfden die dan al eens
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Wim: Omdat ik dat eens wou proberen.
En ik moet zeggen ... Ik doe dat liever dan
spelen. Omdat je als regisseur de groep
echt begeleidt. En omdat je vanuit een
tekst vertrekt en dan een toneelstuk op
poten zet. Je moet een stuk volledig kunnen analyseren. Dat vind ik juist plezierig,
dat analyseren.Wanneer ik in de zaal zit
als regisseur ervaar ik ook een positieve
spanning. Ik heb geen last van zenuwen.
Behalve de laatste keer. Omdat de hoofdrolspeler zijn tekst nog altijd niet kende.
Viviane: Daar hebben we altijd wel oplossingen voor, toch?
Viviane, kriebelt dat bij jou ook om te
regisseren?
Viviane: Het is niet omdat je kan acteren,
dat je kan regisseren. Ik heb wat tijd nodig
om mijn tekst te interpreteren. Ik heb er
nooit goesting voor gehad en die goesting
zal nooit komen ook! Weet je wat het is?
Ik ben geen lezer. Ik lees mijn tekst en
soms besef ik niet goed wat mijn tekst
inhoudt. (droog) Maar ik zeg dat nooit
luidop, want anders denken ze dat ik dom
ben. (hilariteit) Maar na een tijd denk
ik dan: “Ah, ja! Zo zit het!” Maar eens ik

goed weet waarom ik iets zeg ... dan ben
ik vertrokken!
Als je moet kiezen tussen komedie of
tragedie?
Wim: Goh, ik heb nog nooit een tragedie
geregisseerd. Ik zou het wel heel graag
doen.
Viviane: Ik ben ook meer voor een tragedie. Dat doe ik veel liever. Ik speel graag
een stuk met inhoud. Maanden later ben
ik nog met die teksten bezig.
Harold & Maude

Er wordt nochtans vaak over jou gezegd: “Ze moet nog maar opkomen en
het publiek lacht al”.
Viviane: Ik moet mijn mond niet eens
open doen of ze bulderen het al uit. Maar
dat is ook geen reclame voor mezelf, hé?
(lacht)
Wim: Bij serieuzere stukken zoals ‘Onder
ons’ kon dit wel eens hinderlijk zijn. Of in
‘De Caraïbische Zee’.
Viviane: Ja, maar toen moest ik op een
heel domme manier krieken eten ... (schatert het uit)

Viviane: Ik denk dat als die jonge veulens nu zouden meedoen, in een regie
van Gaston Van der Gucht (Wim ademt
scherp in, nvdr), dan denk ik dat ze allemaal weglopen. Gaston was een regisseur
met de ijzeren vuist. Maar je leerde daar
veel van. Na de repetities was Gaston
de plezantste mens van de groep. Maar
tijdens de repetities, moest er gewerkt
worden. Ik geef je één voorbeeld! (tikt
op een smartphone op tafel) Dit hier, hé?
Dat zou er niet één moeten hebben boven
gehaald bij Gaston. Hij zou ze tegen de
muur gesmeten hebben.
Wim: Hij stond vaak achterin de zaal en
dan begon hij overdreven luid te geeuwen. Of hij bulderde luid “GODVERDOMME!”
Viviane: Meteen viel iedereen doodstil!
Bang dat we iets verkeerds hadden gedaan.
Wim: Op repetities deed hij dat regelmatig. Hij riep zo eens “Stinkt ze misschien?”
naar Ignace (De Baerdemaeker, nvdr),
omdat hij zijn rol niet verliefd genoeg
speelde. Dat ga ik nooit vergeten.
Viviane: Ik herinner me dat hij ooit tegen
Emiel Claus zei: “Ge moogt naar huis
gaan”, en dan keek hij naar mij en hij
zei: “En gij kunt meegaan!”. We vlogen
gewoon buiten, omdat we het niet goed
deden. Maar ik had Gaston heel graag.
Een regisseur mag tegen mij best hard
zijn. Ik kan daar tegen.
Wim: Ik niet.
Viviane: Zo leer ik het meest. Zolang ze
het niet doen om je te kwetsen. Jij bent als
regisseur te zacht.
Wim: Soms wel, ja.
Viviane: Ik denk dat dat ligt aan het feit
dat je bij de groep hoort. Een regisseur
van buiten de groep, kan veel harder
optreden.
Zijn er mensen waarmee jullie op scène
gestaan hebben die jullie nooit zullen
vergeten?

Sinds 2003 is Kattenheye verjongd. Dat
proces is nog altijd bezig. Herkennen
jullie veel van jezelf in die jonge veulens?
Viviane: Ik vind het nu toch anders. Ze
doen vaker hun eigen zin. Ze willen vaker
een rol naar hun hand zetten in plaats van
naar de regieaanwijzingen te luisteren en
dat vind ik niet altijd correct. Ofwel word
ik oud ... (lacht)
Wim: De jongere garde kan bijvoorbeeld
geen dialect meer. Nu blijft men ook niet
meer bij één vereniging. Vroeger speelden
we haast ieder jaar met dezelfde mensen,
waardoor de band en de kameraadschap
sterker was. Nu zwermen ze vaker uit.
Enfin, dat is een nieuwe mentaliteit.

Wim: Allemaal, eigenlijk ...
Viviane: Vooral de mensen die er van bij
het begin bij waren. Emiel Claus. Jeanneke. Dolf ...
Wim: En Miel heeft ons dikwijls doen
lachen. (lacht)
Viviane: Jeanneke heeft zo eens vijftien
keer “O, heilige Theresia” zitten zeggen,
omdat ze niet meer wist wat haar volgende repliek was. (lacht)
Wim: En
Dolf dan. Die
had maar één
hand en droeg
een prothese.
Wanneer er een
nieuw lid werd
voorgesteld
en iedereen de
hand kwam
schudden,
draaide hij die
dan op voor-

hand los. Die nieuweling schrok zich een
ongeluk!
Hoe staan jullie tegenover de grapjes
op de laatste voorstelling? Is daar een
evolutie merkbaar vergeleken met dertig
jaar geleden?
Viviane: We doen dat niet echt meer. Er
overkwam ons meer deugnieterij dan dat
we ze zelf uitstaken. Ria De Vos smeerde
tijdens de laatste voorstelling regelmatig
de deurklinken in met gel. Of er staken
ineens valse tanden in een sigarendoos ...
Ria was daar sterk in.
Wim: Bij ‘De Nonnen van Navarone’ had
men zout in Vincents rijstpap gedraaid.
Viviane: Gunther Vermeire heeft ooit
allerlei grapjes proberen uithalen bij ‘De
bemoeial’. Tijdens de pauze liep hij stilletjes over scène en smeerde hij de klinken
en de toetsenborden van de computers in
met gel. Jammer genoeg voor hem stond
er een camera op scène gericht, zodat de
acteurs in de coulissen het stuk konden
meevolgen. Toen hij nietsvermoedend
terugkeerde achter scène, kreeg hij een
staande ovatie van de spelersgroep.
Wim: Ik heb dikwijls valiezen met bakstenen mogen versleuren. Eén keer hebben
ze zelfs nagels in een appel gestoken, waar
ik in moest bijten. Daar kon ik niet mee
lachen. Als regisseur ben ik wel sowieso
tegen dat soort grapjes.
Viviane: Je moet die grapjes ook uithalen
bij mensen die er tegen kunnen, niet bij
acteurs die makkelijk hun kluts kwijt zijn.
Wim: Als je sterkedrank moet drinken op
scène, bestaat de kans dat je in de laatste
voorstelling échte drank voorgeschoteld

De nonnen van Navarone

