
ABKE HARING/TONEELHUIS/ZUIDPOOL 
PLATINA  
24 mei 2022 | Stadsschouwburg  
duur: 50 min | inleiding om 19u30  
 

“Als ik een voorstelling maak, vind ik dat het meeste gezegd wordt in stilte. Zo sta ik ook in het leven: 
voelen en zijn. In de stilte kan je zoveel doen: hoe je elkaar aankijkt, waar je staat, ben je ver of dichtbij? 
Ben je zeker of onzeker? Liefst van al zou ik beelden of bewegingen maken, maar omdat ik dingen wil 
vertellen zijn het toch steeds de woorden die komen,” aldus Abke Haring. 

Na UNISONO, waarin Abke Haring ruimte geeft aan de verschillende stemmen in haar hoofd, zoekt ze in 
PLATINA het gezelschap op van een reëel aanwezige tegenpartij, gespeeld door Koen van Kaam, met wie ze in 
gesprek gaat. Of althans, met wie ze in gesprek wil gaan. Voor zover een gesprek ooit mogelijk is. Of 
toegelaten wordt. Of ontweken wordt. 

Woorden als grens van stilte. Onontkoombaar, dwingend en misschien zelfs – ooit – genezend. Jimi Zoet 
ontwierp voor dit intimistisch duet een indringende compositie die de gedachtewendingen van Haring en van 
Kaam op de voet volgt. 

PLATINA werd in 2018 geselecteerd voor zowel het Vlaamse als het Nederlandse Theaterfestival. Nu volgt 
de langverwachte herneming. 

Pers 
“Het moment waarop je het zou willen uitschreeuwen van woede, frustratie of wanhoop maar beseft dat het 
beter is om te zwijgen, te incasseren en desnoods wat grimassen te maken. Dát moment namen Abke Haring 
en Koen van Kaam als uitgangspunt van PLATINA, het laatste wapenfeit van Abke Haring als maker van 
Toneelhuis. ‘Het wordt een knaller’, vertrouwde ze in november 2015 aan Knack toe. Wel, het wérd een knaller. 
… PLATINA is als een oester. Het fascinerende kleinood opent zich maar heel langzaam om dan een parel van 
een stuk prijs te geven. Zo banaal de woorden aanvankelijk klinken, zo gelaagd blijken ze na afloop te 
zijn.” - Knack Focus 
 
“Holle frasen keren steeds opnieuw terug, als een mantra om alles wat onderhuids kolkt en broeit te bezweren. 
Terwijl de man onverstoord, als in lethargie blijft zitten, manifesteert zich in het lichaam van de vrouw een 
fysiek protest. Ze wringt zich in de meest ongemakkelijke houdingen, lijdt fysiek onder de dwingende 
herhaling van nietszeggende dooddoeners. In haar ogen groeit de ontzetting om zoveel onbegrip, afstand en 
onderdrukking.” - De Morgen 

Credits 
tekst en regie: Abke Haring / spel: Abke Haring, Koen van Kaam / geluidsontwerp: Jimi Zoet / coaching: Peter 
Seynaeve / techniek: Pieter Kint, Maarten Meeussen / met dank aan: Annelies den Haerynck, Dina Dooreman, 
Erwin Jans, Bert Muller, Jason Quarles, Bowi Otis Quarles Haring, Joda Oak Quarles Haring, Anne Straetmans 

Save the dates 
* zaterdag 18 juni 2022: ontdek seizoen 2022/2023 op www.ccsint-niklaas.be 
* zaterdag 27 augustus 2022 om 9 uur: start ticketverkoop 
 

 

 

 
  

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


