
Vijand van het volk
Olympique Dramatique

di 15 nov 2022 · 20u | duur: 2u00
inleiding om 19u30 in de Greta Weynzaal



Vijand van het volk (1882) van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen
werd anderhalve eeuw geleden geschreven, maar dit stuk heeft niets
aan actualiteit ingeboet. Onbuigzaam idealisme en plat pragmatisme,
publieke schijn en politieke corruptie, algemeen belang en persoonlijke
berekening, economisch profijt en pijnlijke waarheid: het zijn
spanningen die niet alleen de maatschappij van 1882 beschrijven, maar
ook die van 2022.

Dokter Thomas Stockman ontdekt dat het water van het kuuroord
in zijn stad ernstig vervuild is en de bezoekers dodelijk ziek maakt.
In het belang van de volksgezondheid wil hij zijn bevindingen
publiceren. Hij wendt zich tot de lokale politiek. Zijn broer, Peter
Stockman, burgemeester van de stad, heeft echter zijn
bedenkingen. Het nieuws zal de stad onoverzienbare economische
schade toebrengen en de belastingbetaler zal uiteindelijk moeten
opdraaien voor de kosten… Het is het begin van een genadeloos
harde familiale en maatschappelijke strijd. Wat is de waarde van
waarheid? En hoever ga je voor je overtuigingen? Onder dit conflict
voor het algemeen belang broeit de concurrentie en de
persoonlijke strijd tussen twee broers.

vijand van het volk

PERS
'‘Vijand van het volk: welke prijs zou je zelf willen betalen voor je idealen?" ★★★★ 

De Morgen © Jan Dertaelen

'‘Een perfecte karakterstudie van de mens" ★★★★ De Tijd © Koen Van Boxem



Hoe kijken jullie naar de figuur van Stockman?
STIJN: Dokter Thomas Stockman is een tijdloze figuur in een historisch kader. Hij
gaat tegen alles en iedereen in voor zijn waarheid die daarenboven een
onaangename waarheid is. Hij is wat we nu een klokkenluider noemen.
Voorbeelden te over de voorbije jaren..
JOERI: Ik ben wel geÏnteresseerd in hoe hij vroeger of in andere delen van de
wereld wordt afgebeeld.
STIJN: Tijdens de Arabische Lente in Egypte was dit een van de weinige stukken
die clandestien nog gespeeld werden. Je kan er beelden van terugvinden op
Youtube. Stockman was een held die zijn leven op het spel zette in een
revolutionaire context. Een martelaar. Een tragisch personage dus. In onze
West-Europese context betekent ‘tot het uiterste gaan’ net iets anders natuurlijk.
Wij proberen hem te vangen in een wrange komedie.
JOERI: Via de archetypes van de komedie proberen we iets te vertellen over de
condition humaine. De voorstelling is voor ons ook een onderzoek naar wat
humor is. Naar de schijnbare onschuld van de komedie. Naar de ironie die alles
onderuit haalt en geen enkele waarheid meer aanvaardt. Het stuk gaat
fundamenteel over de spanning tussen een dogmatische positie en een
ironische houding die nergens nog in gelooft. Ik vind dat het hoofdpersonage
naarmate het stuk vordert meer en meer los komt te staan van de komische
vorm. Stockman raakt meer en meer geïsoleerd. Hij past niet meer in de vorm.
Zijn persoonlijke gedachten wegen zwaarder dan de dialogen van de klein-
burgers die vooral de status quo willen behouden, angstig als ze zijn om dingen
los te laten en te veranderen..
STIJN: De vertelling gaat eigenlijk niet zozeer over wat Stockman komt
verkondigen, maar over hoe een samenleving met hem omgaat. Hoe iemand van
lichtend voorbeeld tot vijand verwordt, of omgekeerd. Ik heb wat schrik voor de
komische vorm. De toeschouwer kan zich gaan settelen in die vorm. Tussen
onschuldig en schijnbaar onschuldig ligt maar een dunne grens. Onze
kostuumontwerpster, Inge Büscher kwam met het idee om de personages te
ontmenselijken. Er wezens van te maken. Om zo een afstand te creëren. Dat zou
misschien wel een sleutel kunnen zijn.
JOERI: Zo kom je in de wereld van de Noorse mythen terecht, van Peer Gynt,
maar ook van Animal Farm van George Orwell. In Peer Gynt zijn de trollen
eerlijker dan de mensen. Bij ons zijn de trollen mensen geworden en hebben zo
hun natuur gecorrumpeerd en hun klei vergiftigd.

Erwin Jans, dramaturg, in gesprek met Stijn Van Opstal & Joeri Happel
theater als ontmoeting



misschien ook iets voor jou?

www.ccsint-niklaas.be

di 29 nov 2022 om 20u
martha!tentatief/johan petit -
Nu het nog kan

tickets & meer info

Naar: Hendrik Ibsen
Bewerking:  Tom Dewispelaere, Joeri
Happel, Lucie Plasschaert
Van en met:  Joeri Happel, Han Kerckhoffs,
Lucie Plasschaert, Sanne Samina Hanssen,
Nico Sturm, Iris Van Cauwenbergh, Stijn
Van Opstal / Jan Bijvoet / Koen De Sutter
scenografie: Stef Stessel
Lichtontwerp: Frank Hardy
Kostuumontwerp: Inge Büscher
Assistent kostuumontwerp: Louis Verlinde
Geluidsontwerp: Wouter Deltour
Productieleiding: Stefaan Deldaele
Technische productie: Sibren Hanssens
Regie-assistent: Lutje Lievens

credits

Stage regie-assistent: Johanna Loman
Kostuums: Monique Van Hassel
Trollenpak: Joke Van de Casteele
Licht: Dominick Geentjens
Geluid: Paul Van Caudenberg
Decor techniek: Ward Vandebossche
Toneelmeester: Pim Janssen, Henk
Vandecaveye
Techniek: Kris Depuydt, Maarten Dockx,
Brian Doms, Sam Geerts, Raf Joossens,
Antoine Maes, Filip Van Berendoncks,
Lies Van Loock
Met de steun van: de Tax Shelter van 
 de Belgische Federale Overheid, Casa
Kafka Pictures Tax Shelter, Fonds
Podiumkunsten

Stadsschouwburg

wo 7 dec 2022 om 20u
LOD/GORGES ocloo -
The butcher, de engelkwam niet -
Stadsschouwburg


