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WIE IS BANG
TOM LANOYE & 

KOEN DE SUTTER

� NL  � NL, EN  Duur van de voorstelling: 2u 10 min

� �Gelieve je gsm uit te schakelen tijdens de voorstelling. 
Het is niet toegestaan om audiovisuele opnames te maken

Deze productie werd  
gerealiseerd met de steun van  

de Belgische Tax Shelter.

HONGER  
NAAR MEER?
De integrale theatertekst van  
Wie is Bang werd uitgegeven bij 
Prometheus en is na de voorstelling  
te koop. 

Voor € 21,99 in je boekenkast!
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TEKST
Tom Lanoye

REGIE
Koen De Sutter

SPEL
Els Dottermans
Tarikh Janssen
Han Kerckhoffs
Dilan Yurdakul

DRAMATURGIE
Alex Mallems

DECORONTWERP
Stef Stessel

KOSTUUMONTWERP
An De Mol

LICHTONTWERP
Dennis Diels

PRODUCTIELEIDING
Greet Prové
Bart Mulder

REGIEASSISTENT
Anne-Laure Vandeputte

1ste INSPICIËNT
Pieter Nys

TECHNIEK
Pieter Nys

Frank Haesevoets
Jan Van Ooteghem

UITVOERING DECOR  
& KOSTUUMS
Ateliers NTGent

PRODUCTIE
Theaterproductiehuis Zeelandia 

& NTGent

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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“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
Ik vind Create your own classics een zeer interes
sante 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 

© Stef Stessel

Set design by Stef Stessel
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achtergrond? Zo plaats je ‘nieuwkomers’ tegenover 
oude rotten die als ‘hasbeens’ alleen nog maar 
minachting scoren. Direct een leuk spanningsveld, 
toch?

Daarna was het ook belangrijk te weten wie dit 
stuk zou regisseren. We zijn al snel uitgekomen 
bij Koen De Sutter. Ik had van hem in Zeeland al 
een paar regies gezien: Onder het Melkwoud en 
Maat voor Maat. Ik bewonderde hem ook als acteur, 
zoals in zijn solo Montaigne. Voor Wie is Bang, dat 
essentieel draait om spel, heb je een regisseur nodig 
die wel weet wat concepten zijn, maar die daarbinnen 
toch altijd naar het spel van de acteur zoekt, en naar 
de betekenis van taal, de dynamiek van de dialoog.

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. Maar bovendien is dit 
een coproductie met NTGent, en dus gelinkt aan de 
werkmethodes die Milo Rau, en aan de hele huidige 
tijdgeest over toneel maken. Zonder mezelf als 
auteur te verloochenen probeer ik me daar dan toch 
graag aan te meten. Vandaar het ontstaansproces 
van dit stuk. 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 afzonder
lijk 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 

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. 

Dat spoort ook perfect met de ontstaans
geschiedenis van dit stuk: een estafette van 
bewerkingen van klassiekers die ik de voorbije 
jaren geschreven heb. Ik heb Els Dottermans leren 
kennen dankzij Ten Oorlog, de bewerking van 
de koningsdrama’s van Shakespeare die na een 
turbulente repetitieperiode in Gent in première is 
gegaan bij de Blauwe Maandag Cie. Ik heb onmiddel
lijk daarna voor haar en haar echtgenoot Han – op hun 
vraag en in samenspraak met hen – Mama Medea 
gemaakt, een bewerking van Euripides. Nu zijn we 
bij de derde en meest extreme bewerking omdat 
er – behalve als uitgangspunt – letterlijk niets meer is 
overgenomen uit het origineel, terwijl het wel bedoeld 
is als een hommage aan het beroemde stuk van 
Edward Albee.

Bij Wie is Bang – jij was er trouwens bij toen we vijf 
jaar geleden om de tafel gingen zitten om te brain
stormen – 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 univer-
seel 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 
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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. Soms 
om de acteurs te plagen, maar meestal om het stuk 
verder vorm te geven, en om ook mijn eigen twijfels en 
verlangens over toneel op het podium te brengen.

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 per
soon was geweest. Het kader was weliswaar hetzelfde 
gebleven, maar een aantal lijnen en gesprekstopics 
zouden toch heel anders zijn.

“DIT IS MIJN 25ste TONEELTEKST 
MAAR IK HEB NOG NOOIT OP DEZE 

MANIER GEWERKT”
Alex Mallems

Qua stijl speel je met faction-fiction. De feiten die je 
gebruikt zijn traceerbaar en kloppen, maar je hebt 
daar als toneelschrijver een laag fictie aan toegevoegd 
waardoor het stuk ook universeler wordt. Dit toneelstuk 
kan in de toekomst perfect ook door andere acteurs 
gespeeld worden. Els, Han, Dilan en Tarikh zijn in jouw 
stuk toneelpersonages geworden.

Tom Lanoye
Daarom hebben ze als personages ook andere namen 
gekregen. Er is nog even overwogen om hun eigen 
namen te gebruiken, maar op een gekke manier was 
dat te beperkend en dus niet goed. Wat bijvoorbeeld 
wel is gebeurd, is dat acteur Tarikh Janssen in het stuk 
ook een Arabische voornaam heeft, terwijl hij in het 
stuk geen Marokkaan is maar van de Nederlandse 
Antillen komt. Net als hijzelf, dus. Tarikh wórdt de hele 
tijd aangezien voor een Marokkaan, dat werkt hem op 
de zenuwen, maar hij zit nu eenmaal met die naam 

en waarom zou hij die moeten veranderen, want zijn 
moeder vond dat mooi. Dus wij hebben Soufian 
gekozen als naam van zijn personage omdat het ook 
zo’n naam is die datzelfde oproept.

Maar natuurlijk gaat het ook over grotere dingen. 
Als jong acteur, zo vertelde Tarikh me, wilde hij vooral 
voor film en televisie werken en superberoemd 
worden. Door die film van Al Pacino, Looking for 
Richard over Richard III van Shakespeare en de 
moeilijkheid om dat stuk te ensceneren, is hij echter 
veranderd in iemand die specifiek voor toneel kiest. 
Ik heb zelf ook grote bewondering voor die film, zeker 
na alles wat ik bij Ten Oorlog heb meegemaakt en 
alle discussies met Luk Perceval. Dat uitgerekend een 
film zo’n jonge acteur inspireert om voor toneel te 
kiezen, vond ik dan weer zeer bruikbaar. Hij evolueert 
in het stuk van iemand die toneel maar niks vond 
omdat hij er zich uitgesloten voelde door een oude 
witte ventencultuur, tot iemand die theater wil spelen. 

Actrice Dilan Yurdakul die het personage Sibel 
speelt, is in Nederland al beroemd door haar rol 
in een populaire televisieserie. Zij bepleit een veel 
hardere maatschappelijkpolitieke lijn dan Tarikh. 
Die tegen stelling heb ik nog uitvergroot in het stuk. 
Als theaterstudent zaten zij en Tarikh ook samen 
op dezelfde kickboksschool, dat is iets wat je als 
schrijver echt niet verzint, maar wat je ook niet laat 
liggen. 

“DAT IS IETS WAT JE ALS SCHRIJVER 
ECHT NIET VERZINT, MAAR WAT JE 

OOK NIET LAAT LIGGEN”
Zo is het stuk een lappendeken geworden van al 

die informatie. En verder speelt het stuk van Albee 
vanzelf sprekend ook een rol, zeker qua opbouw, en 
qua verwijzingen naar de kinderloosheid van het 
oudere paar. Ik vind het helemaal niet erg om in 
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“WAT BETEKENT HET  
VOOR EEN MAATSCHAPPIJ ALS ER 

NIEUWKOMERS ARRIVEREN, OOK IN 
DE GELEDEREN VAN DE KUNST?”

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.

Tom Lanoye
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.

Alex Mallems
Onlangs zei Milo Rau in een interview in De 
Standaard dat hij als marxist voor quota was wat 
betreft het hervormen van instituten. Hoe sta jij daar 
tegenover?

mijn stuk dat samengaan en samenbinden van al die 
elementen te laten gebeuren, in de hoop dat daar een 
tekst uitrolt die – los van de acteurs die hem nu spelen – 
ook elders gespeeld kan worden.

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
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. 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? Die echo’s zitten 
er allemaal in, hoop ik. Waar bij het toneelbedrijf zelfs 
symbool staat voor sommige klachten van de Gele 
Hesjes.



Tom Lanoye
Ik zou mijn Marx een keer moeten herlezen om 
te weten wat hij daar precies over gezegd heeft. 
Marxisme gaat essentieel over productiemiddelen 
en het bezit daarvan, dacht ik, en over de macht die 
daaruit voortvloeit. Dus dan zou je eigenlijk moeten 
kijken naar heel de leiding van NTGent  en of Milo zelf, 
als Zwitser, reeds voldoende geldt als een ‘gekleurde’. 
Maar, ook zonder Marx lijkt de noodzaak van diversiteit 
me zonneklaar. 

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. Ik heb nu een stuk geschreven voor vier 
acteurs. Liefst schrijf ik voor een groot gezelschap, 
voor acteurs van verschillende generaties, en voor 
toeschouwers van verschillende generaties. Op de 
planken wordt dan de gemeen schap zichtbaar die 
zichzelf bevraagt. En het publiek in de zaal wordt dan 
niet alleen een soort Grieks koor, maar afwisselend 
ook rechter, aanklager, supporter, medeplichtige, 
enzovoort ... 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 nuffige, oude blanke Europeanen bedreven.’ 
Als we er niet in slagen dat patroon te doorbreken, dan 
moet toneel maar sterven.

“INDIEN ONS TONEEL WIL 
OVERLEVEN ALS EEN RELEVANTE 

VORM VAN GEMEENSCHAPSKUNST, 
MOET HET DIVERS ZIJN.”
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DIT INTERESSEERT JE VAST OOK:

RIJGEN
SARAH MOEREMANS & 
JOACHIM ROBBRECHT

16.10 → 06.12   NTGent Minnemeers

De donkere hoeken van lust en liefde 
in onze tijden. Ook de verlangens van 
de pedofiel en de eenzaamheid van de 
zoöfiel komen aan het licht. Gefluisterde 
fantasieën en pijnlijke betekenissen 
toveren een blos op je wangen.

THE REVOLT OF 
DIGNITY & THE 
NEW GOSPEL
Artistiek directeur Milo Rau en politiek 
activist Yvan Sagnet creëren een modern 
passieverhaal: een campagne voor een 
rechtvaardiger samenleving én een film 
over Jezus. Wat blijft er nog over van 
Jezus’ boodschap nu migranten uitgebuit 
worden en het redden van drenkelingen 
gecriminaliseerd wordt? Want wanneer 
onrechtvaardigheid de wet wordt, wordt 
verzet een plicht!

INfo & tIckEts  

NTGENT.BE

mEEr wEtEN? 

NTGENT.BE &
RIVOLTA-DELLA-DIGNITA.COM


