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Duur van de voorstelling: 1u30  

Gelieve uw telefoon uit te schakelen tijdens de voorstelling.  



MARX 
 

“Filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd;  

het komt er nu op aan hem ook te veranderen!”  
  

Geen filosoof heeft een grotere stempel op de wereldgeschiedenis gedrukt dan de 

19e-eeuwse filosoof Karl Marx, die geldt als de belangrijkste theoreticus van het 

socialisme en communisme. En geen filosoof heeft ooit zoveel verdeeldheid 

gezaaid: afhankelijk van hoe zijn woorden werden geïnterpreteerd, is hij vervloekt 

en aanbeden, uitgespuwd en op handen gedragen. Hij werd beschouwd als een 

afgod en een bevrijder, maar zijn goede intenties hebben ook de weg naar de hel 

geplaveid: miljoenen mensen werden gedood in naam van de ‘marxistische 

bevrijding’.  

  

In de theatermonoloog MARX (geschreven en geregisseerd door Stefaan Van 

Brabandt) kijkt één van de invloedrijkste denkers uit de geschiedenis terug op zijn 

bewogen leven en denken.   

 

Op zijn begrafenis waren amper 7 mensen aanwezig. Geen van zijn werken kregen 

tijdens zijn leven erkenning. Alles wat hij ondernam, mislukte. Zijn leven werd 

geteisterd door ziekte, armoede en conflicten. Hij was voortdurend op de vlucht, 

opgejaagd en verstoten door de machthebbers van zijn tijd. En voortdurend in 

onmin met zijn zogenaamde medestanders, door wie hij zich steeds pijnlijk 

misbegrepen voelde. Een tragisch en dramatisch leven vol paradoxen en 

tegenstrijdigheden. Maar bovenal een leven van engagement, liefde en 

vriendschap, steeds bijgestaan in de strijd tegen sociaal onrecht door zijn vrouw 

Jenny en zijn dierbare kameraad Friedrich Engels.  

  

Filosofie dient niet om de wereld louter passief te beschouwen, vond Marx, maar 

heeft bovenal actief een sociale en kritische rol te vervullen: de wereld moet 

anders en beter worden, eerlijker en rechtvaardiger. Sociale onrechtvaardigheid 

kan enkel worden opgelost door de grondslagen van het maatschappelijk systeem 

te veranderen. De overheersende kapitalistische machten vernietigen de 

menselijkheid en moeten daarom worden bestreden en omvergeworpen.   

 

Waarin heeft Marx zich vergist? En waarin heeft hij gelijk gekregen? In welk 

opzicht is zijn filosofie vandaag nog steeds actueel, relevant en bevrijdend? Hoe 

kan Marx ons blijvend herinneren aan wat het betekent om volwaardig mens te 

zijn?  



  

Marx' kritische analyse van mens en samenleving, van de machten en structuren 

die de mens ketenen, is in onze tijd van besparingen, winst- en groeidenken meer 

dan ooit relevant en actueel.   

 

In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de 

theatermonoloog MARX een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor 

vrijheid en menselijke waardigheid. 2018 is tevens het 200ste geboortejaar van 

Karl Marx (1818).  

  

  

CREDITS 
    

Stefaan Van Brabandt (Gent, 1979) is filosoof, schrijver, theater- en tv-maker. Na 

zijn muziek- en drama-opleiding aan Studio Herman Teirlick studeerde hij filosofie 

aan de Universiteit Antwerpen, waar hij magna cum laude zijn diploma in de 

wijsbegeerte behaalde. Als theaterschrijver en acteur behoorde hij jarenlang tot 

de vaste kern van Compagnie De Koe. In 2014 maakte hij voor Canvas de filosofie-

reeks Het Voordeel van de Twijfel en schreef tevens het gelijknamige boek als 

verdiepende aanvulling op de tv-reeks. Marx is deel twee in de filosofenreeks die 

theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt de komende jaren maakt. Deel 

één was Socrates, gespeeld door Bruno Vanden Broecke. Die voorstelling heeft 

bijna 100 keer gespeeld en is door zo’n 30.000 bezoekers bezocht. 

www.stefaanvanbrabandt.com   

  

 

Johan Heldenbergh (1967) studeerde in 1993 af aan Studio Herman Teirlinck en 

speelde sindsdien in vele tv-series (Ons Geluk, Jes, De Ronde) en (internationaal 

erkende) films als het Oscargenomineerde The Broken Circle Breakdown, De 

helaasheid der dingen, Le tout nouveau testament en afgelopen jaar in de 

Hollywood-productie The Zookeeper's Wife. In het theater werkte Johan in het 

verleden nauw samen met Arne Sierens en Compagnie Cecilia, maar speelde 

en/of regisseerde ook voorstellingen van/met Zuidpool, Raven Ruell en Studio 

Orka. Onvergetelijk was zijn prestatie als maker en acteur in The Broken Circle 

Breakdown en de monoloog MASSIS.  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT INTERESSEERT JE VAST OOK 
 

SAME SAME BUT DIFFERENT 
Van 20.02 tot 02.03 op verschillende locaties in Gent 
 

Wat betekent dekoloniseren eigenlijk? Wat heeft dat met theater 

te maken? Festival SAME SAME BUT DIFFERENT verkent mondiale 

vraagstukken vanuit verschillende perspectieven: identiteit en 

dekolonisatie, migratie en geopolitieke economie. We richten de 

spots op Afrikaanse kunstenaars, maar openen ook de deuren 

naar andere delen van de wereld.  
 

Info & tickets: ntgent.be of +32 9 225 01 01 

 
 


