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TOM LANOYE 
is een van onze meest 
gelauwerde auteurs en kind 
aan huis bij alle grote Europese 
theaterfestivals. Ten Oorlog 
geldt als een mijlpaal in de 
Vlaamse theatergeschiedenis. 
Legendarisch zijn ook Mamma 
Medea, Mefisto for ever, Bloed & 
rozen, Koningin Lear, De Russen 
en Hamlet vs. Hamlet.

HAN KERCKHOFFS 
speelde o.a. bij Toneelgroep 
Amsterdam, Het Zuidelijk 
Toneel, Het Toneelhuis, NTGent, 
Malpertuis en Walpurgis. In 
1995 won hij de Arlecchino voor 
Thersites in Troilus en Cressida. 

DILAN YURDAKUL 
schreef, produceerde en speelde 
Bekentenis van een Jong Meisje 
(Proust), en stond op de planken 
als Dorian Gray en Carmen, en 
maakt nu deel uit van het Nieuwe 
Makerstraject van het fonds 
Podiumkunsten. In NTGent was 
ze te zien in Sneeuw, geregisseerd 
door Luk Perceval. Van 2012 tot 
2019 vertolkte Dilan de rol van 
Aysen Baydar in Goede Tijden, 
Slechte Tijden. Dit seizoen is ze te 
zien in Door de Schaduw heen in 
regie van Julie van den Berghe. 

KOEN DE SUTTER 
speelde bij NTGent de monoloog 
Martens en regisseerde zo’n 
vijfentwintig producties, 
waaronder Aleksej (hetpaleis), Al 
te luide eenzaamheid (Zuidpool), 
Rood (NTGent), Onder het 
melkwoud en Maat voor maat 
(Zeelandia). 

ELS DOTTERMANS 
speelde o.a. bij de Blauwe 
Maandag Cie, Het Toneelhuis 
en De Tijd. Bij NTGent was ze te 
zien in Platform, Tien Geboden, 
God van de slachting, AUGUSTUS 
ergens op de vlakte, Compassie 
en nog vele andere stukken. Ze 
ontving een Gouden Kalf voor 
haar rol in de film Beck. 

TARIKH JANSSEN 
speelde o.a. bij Toneelgroep 
Maastricht en DeLaMar en in 
verschillende tv-series en films. 
Hij maakte de theatervoorstelling 
Met mij gaat het goed en creëerde 
samen met Laura Hermanides 
de kortfilm Amantea, die te zien 
was op het Cannes filmfestival. 
Dit seizoen staat hij ook op de 
planken in The Last Poets of 
Urban Myth (Theater Amsterdam).
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WIE IS BANG
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KOEN DE SUTTER
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“IK HEB NOG 
NOOIT OP DEZE 

MANIER 
GEWERKT”
TOM LANOYE IN GESPREK  

MET DRAMATURG ALEX MALLEMS
Alex Mallems

NTGent lanceerde vorig seizoen het motto Create 
your own classics. Uiteraard moet de geschiedenis 
uitmaken of een nieuw stuk ooit een klassieker wordt 
maar toch past deze slogan bij je eigen doel stelling 
als toneelschrijver. Je wou met Wie is Bang geen 
bewerking maken van een bestaand werk, maar wel 
een oorspronkelijk nieuw stuk schrijven, ook al ga je 
een figuurlijk duel aan met wellicht de grootste 
klassieker van de 20ste eeuw: Who’s afraid of Virginia 
Woolf.

Tom Lanoye

Bij Wie is Bang wilden Han en Els nog een keer samen als 
koppel in een stuk spelen. In dit geval kwam er uit de brainstorm al 
snel dit idee: een koppel is veroordeeld om Albee’s 
scheldklassieker te moeten blíjven spelen.

Tegelijk barstten toentertijd de eerste discussies los over het 
toneel dat eigenlijk te wit is. Ik heb die ook al meegemaakt in Zuid 
Afrika en ze zijn nooit simpel. Klopt het dat het Europees toneel een 
vorm is waaraan iedereen zich zomaar moet aanpassen, versterkt 
door onze pretentie dat deze kunstvorm per definitie universeel en 
tijdloos erfgoed zou zijn? Dat is op zich al een problematische 
aanname. Tijdens die brain storm met z’n vieren hebben we ook 
meteen gefantaseerd over wie dat jonge koppel kan zijn. Wat 
gebeurt er als er inderdaad opeens subsidie komt, niet voor het 
oudere koppel, maar enkel voor die twee jongeren – niet 
per se vanwege hun talent, maar om hun gekleurde achtergrond? 
Zo plaats je ‘nieuwkomers’ tegenover oude rotten die als ‘has
beens’ alleen nog maar minachting scoren. Direct een leuk 
spanningsveld, toch?

Ik vind Create your own classics een zeer interessante slogan 
omdat die ervan uitgaat dat er zoiets bestaat als classics. Je 
kunt als schrijver leren van de klas sie ken, om pas dan aan 
vernieuwing te doen: zonder kennis is avantgarde onmogelijk. 
Als je het goed doet, schrijf je misschien zelf een klassieker 
waar dan weer iemand anders iets uit kan leren om daar op zijn 
beurt zijn ding mee te doen. Dat is het wiel van de tijd en ik 
geloof erg in die ambachtelijke kant van zowel toneel schrijven 
als toneel maken.

Alex Mallems

Op verschillende niveaus is Wie is Bang een acteurs
stuk. Omdat het voor deze vier acteurs geschreven is, 
maar evenzeer omdat het stuk zich ook afspeelt in de 
wereld van het theater, met acteurs die personages 
spelen van acteurs die zich op de planken van een 
schouwburg bevinden.

Tom Lanoye
Klopt. Ik ben sowieso niet het soort auteur dat in zijn eentje een 
stuk schrijft, het overhandigt aan een artistiek team en dan pas bij 
de première komt kijken hoe het eruitziet op de planken.
Ik wilde absoluut voor die vier acteurs schrijven en dacht: ‘Ik ga ze 
elk apart interviewen’. Al ken ik Els en Han goed, toch ga ik met 
hen afzonderlijk urenlang spreken over leven, liefde, vak. Over 
hun verlangens, over hoe moet het verder met ons toneel, en over 
hoe zij er eigenlijk toe gekomen zijn 
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om toneel te gaan spelen. Niet alles daarvan was te gebruiken, 
maar heel veel van dat materiaal is toch bij de personages 
terecht gekomen, op wie ik natuurlijk ook nog eens mijn 
fantasie heb losgelaten.

Dit is mijn 25ste toneeltekst maar ik heb nog nooit op deze 
manier gewerkt. Er was zeker iets anders uitgekomen indien 
een van de acteurs een ander persoon was geweest. Het kader 
was weliswaar hetzelfde gebleven, maar een aantal lijnen en 
gesprekstopics zouden toch heel anders zijn.

Alex Mallems
Als het stuk ergens over gaat, is het over een haat
liefde relatie met het toneel. Ze kankeren voortdurend 
op het theater, maar ze kunnen ook niet zonder.

Tom Lanoye

Maken we enkel kunst in dienst van een tijdloze esthetiek, of 
kunnen we ook iets zinvols bete kenen voor mens en 
maatschappij, hier en nu? Krijgen we daartoe nog de kans of 
moet alles entertainment zijn? Bestaat er überhaupt wel zoiets 
als een canon en klassiekers? En inderdaad: wat betekent het 
voor een maatschappij als er nieuwkomers arriveren, ook in de 
gelederen van de kunst? Is het wenselijk of mogelijk dat je ‘ze’ 
incorpo reert? Is het wenselijk dat daar zelfs extra inspanningen 
voor gebeuren die er tegelijkertijd niét zijn voor de oude, 
verarmde inboor lingen? En gaan die zich dan niet gefrustreerd 
voelen?

Alles wordt een metafoor voor het andere. Toneel wordt 
zinnebeeld voor liefde binnen dat koppel, voor liefde voor het 
vak, het leven, terwijl ze door ouderdom en sleur allemaal wat 
zijn afgesleten. Hun grote roem is voorbij, het grote geld is 
voorbij, hun grote dromen gelden niet meer in een nieuwe 
constructie. Er zitten in het stuk voor mij ook enkele passages 
waarin toneel zinnebeeld wordt voor literatuur en kunst tout 
court.  

Alex Mallems
Door het introduceren van een subsidie voor 
gekleurde acteurs breng je een maatschappelijk 
vraagstuk op een zeer organische manier binnen in 
Wie is Bang en werk je het verder ook zeer expliciet 
uit. Tegelijkertijd zijn de twee rollen van de jonge 
gekleurde acteurs, meer dan in het stuk van Albee, 
evenwaardig aan die van het oude witte koppel.

Dat wil eigenlijk zeggen dat we ernaar moeten streven dat dit 
stuk snel dateert en dat we het binnen pak weg 50 jaar alleen 
nog kunnen spelen als een historisch stuk omdat er dan 
hopelijk geen subsidies meer nodig zijn om gekleurde 
acteurs op onze podia te krijgen in betekenisvolle rol len. 
Moet dat vandaag de dag eigenlijk wel gebeuren? Ik vind: als 
het niet vanzelf gebeurt, moet het maar op deze manier. 
Maar wat doet dat met acteurs die zo’n ondersteuning 
krijgen: is dat in de kern niet vernederend? En wat doet het 
met wie ze niet, of niet meer, krijgt? Welke spanningen en 
frustraties levert dat op? Behalve een reflectie op de realiteit, 
is dat natuurlijk ook een mooi dramaturgisch vliegwiel. Om 
de handeling en de hele spanningsboog op scherp te zetten, 
via steeds provocerendere discussies.
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Indien ons toneel wil overleven als een relevante vorm van 
gemeenschapskunst, moet het divers zijn. Want het is een 
kunstvorm die bestaat bij de gratie van de groep. Op zijn best 
voelt een publiek zich bij elk van die stappen een groep, en 
reageert het navenant: gezamenlijk, van ontroering over 
lachsalvo’s tot applaus. Voor mij is dat de kracht van toneel. 
Als we dat willen blijven bereiken, dan moeten we ervoor 
zorgen dat iedereen zich ook aangesproken voelt. En dat 
niemand op voorhand denkt – zoals Tarikh vroeger: 
‘Toneel is niet voor mij want dat wordt toch vooral door en 
voor nukkige, oude blanke Europeanen bedreven.’ Als we er 
niet in slagen dat patroon te doorbreken, dan moet toneel 
maar sterven.




