
De KOE / De Nwe Tijd / Hof van Eede 
DAVID of hoe we ons bedacht hebben 
23 november 2021 | Stadsschouwburg 
duur: 1u45 | inleiding om 19u30 

 
 

als ik eerlijk ben 
heb ik het gevoel dat ik nogal oppervlakkig ben 
dat mijn leven zich vooral afspeelt aan de oppervlakte 
in ieder geval denk ik dat ik geen vanzelfsprekende aanleg heb voor diepte, of 
diepgang geen aanleg voor somberte zelfs 

 
Hoe blijf je overeind in het volwassen leven zonder je op je vijftigste een kogel door je kop te jagen? Dat 
was het uitgangspunt van de speech This Is Water van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace. 
Wallace las de tekst in 2005 op de diploma-uitreiking van een prestigieuze hogeschool. Drie jaar later 
hing hij zich met een tuinslang op in zijn garage. Hij werd 46 jaar. 

 
Drie gezelschappen maken samen evenveel voorstellingen over de persoon en het werk van David Foster 
Wallace. Daarvoor vertrekken ze vanuit de biografie van Wallace, zijn verslaving, genialiteit, onzekerheid, 
depressie, hyperbewustzijn. Maar ze willen ook vragen stellen over hoe je dat doet, ‘een biografie hebben’. 
Wat doet het met je om je levensverhaal aan elkaar te vertellen? Dit eerste deel van de trilogie peilt naar 
de vraag hoe je een betekenisvol leven leidt, een leven dat samenhangt, een leven waarin je samenhangt 
met anderen en met de wereld. 

 
De tekst van de voorstelling is na de voorstelling te koop voor € 10. Je kan de uitgave ook bestellen via info@dekoe.be. 

 
Pers 
“De voorstelling DAVID van De Koe / Hof Van Eede / De Nwe Tijd zindert na een aantal dagen nog steeds 
na. DAVID draagt onmiskenbaar de drie verschillende signaturen van de betrokken gezelschappen, maar 
samen bereiken ze een punt dat ik hen afzonderlijk nog niet heb weten vinden.” – Etcetera 

 
“Treffend zijn de scènes waarin de acteurs Wallace als spiegel voorhouden, of de hilarische talkshow met 
David Letterman (volgens Wallace hét schoolvoorbeeld van ironie), waarin Suzanne Grotenhuis en Willem 
de Wolf de sterren van de hemel spelen. Op die momenten toont DAVID je bezield theater, waarin het 
intellect tot het hart doordringt. En dan wordt het kunst van de beste soort." - De Standaard 

 
Credits 
tekst: Willem de Wolf, Wannes Gyselinck, Freek Vielen / spel: Willem de Wolf, Suzanne Grotenhuis, Carine 
van Bruggen, Greg Timmermans, Ans Van den Eede, Freek Vielen / eindregie en scenografie: Peter Van den 
Eede 

 
Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via 
www.zelfmoord1813.be 

 
Meer theater dit seizoen 
* 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 

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