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In april 2020 verloor Johan Terryn zijn vader, midden in de eerste lockdown. Rouwen en verdriet delen werden 
sterk beperkt door de omstandigheden. Johan gebruikte daarom zijn column op Radio 1 om zijn rouwboodschap 
de wereld in te sturen. Vele luisteraars voelden zich geraakt en vertelden hem spontaan hun eigen verhaal over 
het gebrek aan nabijheid bij het afscheid. Met twaalf van hen ging Johan tijdens een wandeling in de natuur in 
gesprek in de podcast Het uur blauw, het laatste donkere uur van de nacht vlak voor de zon opkomt. 
 
Het dertiende verhaal vertelt Johan op scène. Hij heeft het over zijn eigen rouwproces, over wat het betekent 
om een geliefde te verliezen en over rouwen in bijzondere tijden: 
 

"Nooit eerder had ik het gevoel dat mijn talent als verhalenverteller zo samen viel met de zinvolheid ervan. Ik 
heb als het ware dankzij mijn vader, in mijn ogen de meest zwijgzame man van het universum, mijn stem 
gevonden. (…) Ik ontdekte dat rouwen helemaal niet gaat over het 'verwerken' of het 'een plaats geven' van 
verdriet maar om het 'delen' ervan. Het verbinden in verdriet. Het levend houden van herinneringen en het 
verdragen dat ook die slijten en verdwijnen. Het sleutelen aan het verhaal dat je uiteindelijk wil onthouden." 
– Johan Terryn in Ter Dilft Magazine 
 
Het boek 'Het uur blauw' wordt na afloop van de voorstelling te koop aangeboden. 
 
Credits 
 
tekst en spel: Johan Terryn / regie: Randall Casaer / muziek: Céline Ottenburgh / in samenwerking met De 
Studio / met de steun van de Stad Antwerpen 
 
Meer theater dit seizoen 
 
* dinsdag 23 november 2021:  de KOE/De Nwe Tijd/Hof van Eede - DAVID of hoe we ons bedacht hebben 
* zaterdag 27 november 2021: LAZARUS/Günther Lesage - Vroeger was de toekomst beter 
* dinsdag 7 december 2021:     tg STAN - A Separation 
* dinsdag 14 december 2021:   Compagnie Cecilia – Geen kersentuin 
* dinsdag 21 december 2021:   NTGent/Theaterproductiehuis Zeelandia - Wie is bang 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad  


