
Met SUE ME MODDERFOKKER tackelt Mathijs F Scheepers zijn verlangen naar wraak. Ook nu weer balanceert 
hij tussen tragiek en humor, met een verhaal over een zwangere vrouw met een lekke buik, een revolver in het 
verkeerde kastje en een veel te vroeg geboren jongetje met een gehavende linkerkant. En helaas ook over een 
buurman die door dit alles heen walst.

Naar aanleiding van 
SUE ME MODDERFOKKER vuurde 
Steven Verhamme zijn meest 
prangende vragen af op Mathijs:
SV: Is wraak het centrale thema 
van het stuk?

MATHIJS (MFS): Dat denk ik wel 
(lacht). Het is een moderne inter-
pretatie van het Job-verhaal uit het 
Oude Testament. Ook bij ons krijgt 
het hoofdpersonage de ene ellende 
na de andere over zich uitgestort. 
Hij begrijpt niet wat er gebeurt. Tot 
hij het op een bepaald moment 
niet meer pikt en zint op wraak. 

Het lijkt me een heel tragisch ver-
haal. Moet de humor het stuk ver-
zachten?

MFS: Er zit zeker genoeg humor 
in het stuk, gelukkig (lacht). Alleen 
maar tragiek zou het stuk veel te 
zwaar maken, dus werkt de nodige 
lichtheid als zalige zuurstof. Liefst 
op de onmogelijkste momenten.

Hebben jullie lang over nagedacht 
over de titel?

MFS: Neen, die is spontaan ge-
komen tijdens de voorbereiding. 
Ik hou ervan omdat hij dat gevoel 

van ‘Kom me dan maar pakken’ zo 
goed weergeeft. Het is een titel die 
eruit springt en de energie laat voe-
len die iemand ervaart als hij in de 
hoek wordt gedreven.

Net als het stuk ‘Garmish Parten-
kirchen’ is dit ook weer een mon-
oloog. Liggen zo’n stukken je het 
best?

MFS: Niet noodzakelijk, want ik doe 
alle vormen van theater graag. Ik 
vind er wel mijn eigen ding in en 
dat wordt doorgetrokken in deze 
voorstelling. Ik ben heel benieuwd 
hoe de mensen deze voorstelling 
zullen ervaren. Je doet de mensen 
geloven dat alles wat je vertelt waar 
is. Dat vermengen met een grote 
vorm van theatraliteit is fijn. Ik vind 
het erg spannend om op die mani-
er een nieuw theatergebied te ver-
kennen.

Je hebt in de aanloop van het stuk 
een gesprek gehad met psychi-
ater Dirk De Wachter. Wat heb je 
van hem geleerd in het licht van 
‘Sue me modderfokker’?

MFS: Je hebt mensen die effec-
tief in een soort wraakcyclus tere-
chtkomen maar ook mensen die 

erin slagen al die zaken te relativer-
en door met anderen in dialoog te 
gaan. Mijn personage gaat niet echt 
in overleg, haha, met alle gevolgen 
vandien (lacht). Het was fasciner-
end om met Dirk een psychologis-
che analyse te maken van het hoof-
dpersonage.

Wat brengt de rest van 2018 ?

MFS: Ik ben een van de collega’s in 
de film ‘De Collega’s 2.0’, daar kijk 
ik heel benieuwd naar. De première 
is op 6 december. Daarnaast ben 
ik ook te zien in de VTM-reeks van 
Jan De Lichte en het tweede seizo-
en van Gent West. En direct na de 
première starten de opnames van 
een fantastische nieuwe televisier-
eeks met ongezien veel actie die 
pas in 2019 op televisie zal komen. 
Ik voel nu al dat de helicopter wel 
eens mijn nieuwe beste vriend zou 
kunnen worden !

Psychiater Dirk DE WACHTER liet 
zijn licht schijnen over de mentale 
gezondheid van het hoofdperson-
age. Een interessante dramatur-
gische babbel over ‘wraak, con-
text, versmallingen en Nick Cave. 
Dat interview kan u terugvinden 
op skagen.be 



SKaGeN is een avontuurlijk theatercollectief uit Antwerpen. Wilt u meer van SKaGeN zien? Valentijn 
Dhaenens landt uitzonderlijk én voor het laatst nog eens in België voor een afsluitende reeks van BIGMOUTH 
& SMALLWAR in september en oktober 2018. En 2018 eindigt met alweer een nieuwe première: TSJICK is een 
avontuurlijke roadmovie van en met Mohamed Bari en Korneel Hamers, in coproductie met Bronks. 
Alle info vindt u op onze website skagen.be
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