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Regisseur, schrijver en acteur Thomas Janssens wordt 34 en stelt zich vragen over het hoe, waarom en 
waarheen van theater. In zijn laatste voorstelling, De reuzendoder van Ernest Hemingway, focust hij op een 
persoon die misschien te weinig tijd nam voor reflectie. Hoe is het om te leven met iemand die verslaafd is aan 
de snelheid van het leven? 

Hoe kwam je terecht bij Hemingway? 
Ik wilde al langer iets maken over verslaving. Als kind kwam ik hier al mee in aanraking. Mijn grootvader was 
niet enkel kapitein op een boot, maar ook thuis. Hij stierf relatief vroeg, maar ik heb nog enkele herinneringen 
aan hem. Een daarvan is dat hij me als kind vroeg om bier te halen, het was overdag. Ik deed de ijskast open 
en die zat afgeladen vol met Jupiler. Zijn problematiek wordt tot op de dag van vandaag doodgezwegen in de 
familie. Bij mij bleef het altijd hangen, ik begon te lezen en op te zoeken, en stuitte op Hemingway. 

Wat is er typerend aan zijn verhaal? 
Voor mij is hij een mythisch voorbeeld van wat verslaving kan zijn, in zo vele verschillende aspecten. Zijn 
alcoholverslaving was bekend, maar zijn verslavingen lagen ook elders. Hij had talloze vrouwen, reisde 
continu, wilde oorlogen van nabij meemaken, de spectaculairste stierengevechten bijwonen … En natuurlijk, 
hij won de Nobelprijs Literatuur, dus zijn fictiewerk moest ook tot het uiterste gaan. Zijn levensloop voelt bijna 
aan als ‘te veel’. 

Een soort verslaving aan het leven? 
Hemingway wilde inderdaad het maximale uit het leven halen. ‘Hoe maak je dit leven de moeite waard?’ Net 
als iedereen, zocht hij naar zingeving tijdens zijn bestaan. Wanneer Hemingway zich niet meer kon verliezen in 
de snelheid van zijn levensloop, ging het mis. De Britse filosoof Roger Scruton heeft het over ‘valse troost’, 
waar je kan naar grijpen als je het lastig hebt met de invulling van je tijd op aarde. Je kan je zorgen of 
conflicten even vergeten, maar lost ze niet op. Dat is zo interessant aan de persoon van Hemingway. Het lijkt 
of het reizen, de alcohol en de vrouwen valse vormen van troost waren. Misschien is hij uiteindelijk nooit 
getroost en werd zijn hang naar een gevuld leven nooit bevredigd. 

Waarom kies je ervoor om de vrouwen in zijn leven zo nadrukkelijk aan bod te laten komen in de voorstelling? 
In de literatuur, documentaires en theater gaat het vaak over de persoon van Hemingway. Ik vroeg me dan af 
hoe het moest zijn voor zijn omgeving, om met zo iemand samen te leven. Naarmate ik meer over hem las, ben 
ik me gaan toespitsen op de laatste tien jaar van zijn bestaan. Toen hij rond de vijftig was, is hij Adriana, zijn 
laatste jonge muze, tegengekomen in Italië. Ze was toen achttien. De komende tien jaar onderhielden ze een 
heel vreemde verstandhouding. Je ziet in die periode de evolutie van zijn verslaving en van die relatie. Van de 
ontmoeting, die gepaard gaat met gretigheid en gulzigheid, tot een climax van die ongezonde verbinding, en 
de uiteindelijke catastrofe. Hemingway pleegt rond zijn 65ste uiteindelijk zelfmoord omdat de negatieve 
facetten van alcoholverslaving zijn tol beginnen te eisen. Deze thematieken laat ik aan bod komen en beleven 
door Hemingway, maar voornamelijk ook door Adriana, haar zoon en andere vrouwen uit Hemingways leven. 
Als getuigen kijken ze naar de destructieve verhouding tussen hem en zijn jonge muze. Ze proberen elk een 
standpunt te formuleren over de al dan niet onmogelijkheid van een leven met Hemingway. De haat-liefde 
tegenover zo’n maximaal mens, het begrip en onbegrip voor zijn verslavingen. Is leven met hem een feest of 
een ramp? 

Zo’n levensstijl legt een druk op de omgeving? 
Het probleem met zo’n levensstijl, is dat je niet alleen bent op de wereld. Als je alleen zou zijn, dan kan en 
mag je doen wat je wilt en dan doe je daar mogelijks enkel jezelf schade mee aan. Zo’n leven, dat gaat echter 



niet. Ten minste niet als je met anderen wil samenleven. Dan mis je realiteitszin. Maar Hemingway had 
mensen nodig, en dat maakte het dus ingewikkeld. 

Wat zijn de reuzen en wat is de Reuzendoder? 
Hemingway schreef ooit zelf dat drank voor hem een ‘Reuzendoder’ was. De reuzen zijn voor iedereen anders. 
Voor Hemingway was dat het proberen om het maximale uit zijn leven te halen. Als dat niet lukt, zijn drank en 
andere genotsmiddelen een heel aangename reuzendoder. Het is een soort gevecht tegen de ondragelijke 
lichtheid van het bestaan. 

Je speelt zelf ook mee in de voorstelling. Hoe is dat? 
Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat ik naast regisseren, ook ging spelen. Maar zo gaat dat, ook 
vanwege enkele gedwongen veranderingen door Covid-19. Toch probeer ik minder en minder te spelen, omdat 
ik maken echt het fijnste vind. 

Is dit jouw pad voor de komende jaren? 
Dat kan ik nog niet zeggen. Ik heb het gevoel dat we allemaal een beetje doorkabbelen. Het is wat zoeken 
naar het verhaal op lange termijn, zowel mét als zonder corona. Generatiegenoten van rond de 34 zijn meestal 
ongeveer twaalf jaar afgestudeerd en kijken nu naar wat ze écht willen doen. Sommigen willen verduurzamen, 
consolideren, dingen bestendigd zien. Allemaal geen sinecure in onze sector. Tegelijkertijd zijn er anderen die 
niet per sé een organisatie willen uitbaten. Het is zoeken, en dat voel je overal. 

Fred Libert (uit CC-brochure jg 14 nr 5, feb/maa 2022) 

 
Credits 
concept, tekst en regie: Thomas Janssens / spel: Evelien Bosmans, Mieke De Grootte, Thomas Janssens, Ikram 
Alouad (*), Eliza Stuyck, Tom Van Bauwel / scenografie: Mikaël Wellens / muziek en compositie: George Dhauw 
/ coaching: Lien De Graeve, Tanya Zabarylo / licht en geluid: Katrijn Roels / coproductie: Arenbergschouwburg, 
Het Laatste Bedrijf / met de steun van de Belgische Tax Shelter-maatregel, Te Gek!?, VAD 
 
(*) Wegens ziekte wordt Dahlia Pessemiers-Benamar vanavond vervangen door Ikram Alouad. 
 
Meer theater dit seizoen 
* dinsdag 29 maart 2022: Ontroerend Goed - Every Word Was Once An Animal 
* dinsdag 19 april 2022: Wunderbaum - Schaapjes op het droge 
* dinsdag 3 mei 2022: LOD/Marlies Tack/Jakob Ampe/Kristien De Proost – Zoutmijnen en zenuwlijders 
 
 
 

 

 

 
  

 

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