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In de kijker ...

CYRANO
door NTGent 

Steekkaart van de voorstelling
Datum: woensdag 10 december om 20.15 u.
 in de theaterzaal
Extra: inleidende babbel met Bert Luppes om 19.30 u.

Tekst: Bernard Dewulf naar Edmond Rostand
Regie: Julie Van den Berghe  
Spel: Bert Luppes, An Miller en Harm Duco Schut 
Dramaturgie: Bart Van den Eynde - Decorontwerp: Pol Heyvaert 
Lichtontwerp: Dennis Diels - Kostuumontwerp: An De Mol 
Muziekontwerp: Kwinten Mordijck 

Een klassieker bewerkt
Deze Franse toneelklassieker uit 1897 van Edmond Rostand, voluit ‘Cy-
rano de Bergerac’, is internationaal bekend door de verfilming uit 1990 
met Gérard Depardieu in de hoofdrol. Het stuk speelt zich af in het Parijs 
van 1640 en draagt de naam van het hoofdpersonage: de dichter en sol-
daat Cyrano de Bergerac. Deze officier bij de cadetten is welbespraakt 
als geen ander, maar is ook heimelijk verliefd op zijn nichtje Roxane. Zij is 
op haar beurt verliefd op de jonge soldaat Christian, die nota bene deel 
uitmaakt van het regiment dat Cyrano moet aanvoeren. Het zijn de typi-
sche ingrediënten voor een lichtvoetig drama vol amoureuze verwarring, 
maar wat het toneelstuk van Rostand vooral onvergetelijk maakt is de 
innerlijke strijd van het hoofdpersonage: Cyrano is een man die aanzien 
geniet en geliefd is door zijn troepen, maar die – ondanks al zijn verbale 
en fysieke bravoure – grote twijfels heeft over zijn slaagkansen als min-
naar. De reden daarvoor is een flink uit de kluiten gewassen reukorgaan. 
Die grote neus zit, zo denkt hij, de ware liefde in de weg. En dus stemt Cy-
rano in om Christian te helpen bij het schrijven van brieven aan Roxane.

Het oorspronkelijke melodrama van Edmond Rostand telt tientallen 
personages, maar in deze nieuwe bewerking van Bernard Dewulf is het 
romantische verhaal teruggebracht tot zijn duistere kern: een driehoeks-
relatie waarin uiterlijke schoonheid tot obsessie is verworden en echte 
communicatie ondergeschikt wordt gemaakt aan mooie rijmen. De per-
sonages Cyrano, Roxane en Christian worden respectievelijk vertolkt 
door Bert Luppes, An Miller en Harm Duco Schut.

Over Bernard Dewulf
Bernard Dewulf (Brussel, 1960) is dichter, columnist, journalist en kunst-
kenner. Sinds 2010 is hij werkzaam als auteur en dramaturg bij NTGent. 
Voor NTGent vertaalde Bernard inmiddels ‘De bittere tranen van Petra 
van Kant’ en schreef hij ‘een Lolita’, waarvoor hij van de Nederlandse 
Taalunie de Toneelschrijfprijs kreeg in november 2013. De voorbije jaren 
stond Bernard ook geregeld zelf op scène met een bijzondere theaterle-
zing van ‘Kleine dagen’, een coproductie tussen HETPALEIS en NTGent. 
Onlangs ging met ‘Elektra’ een nieuwe tekst van Dewulf in première, 
opnieuw geregisseerd door Julie Van den Berghe.

Over Julie Van de Berghe
Julie Van Den Berghe (°1981) studeerde in 2010 af aan de regieopleiding 
van de Amsterdamse Theaterschool en werd in de loop van datzelfde jaar 
bij NTGent ingelijfd als huisregisseur. In het seizoen 2011-2012 stonden 
er diverse theaterprojecten op stapel in samenwerking met de Münchner 
Kammerspiele en Frascati in Amsterdam. Voor NTGent maakte ze een 
remake van ‘Messen in Hennen’, een stuk dat ze al een eerste keer regis-
seerde tijdens haar opleiding. In het voorjaar van 2011 maakte ze ‘Het 
meisje dat te veel van lucifers hield’, met Steven Van Watermeulen in de 
hoofdrol. In 2012 regisseerde ze voor het eerst een grote zaalproductie 
bij NTGent: ‘Olifant Jezus’. Daarna volgde ‘Een lolita’. Tussendoor coachte 
de jonge theatermaakster ook Bernard Dewulf met zijn vertelproductie 
‘Kleine Dagen’. ‘Cyrano’ en ‘Elektra’ zijn de jongste regies van Julie Van 
de Berghe. 

In ‘t kort
Bernard Dewulf bewerkte Edmond Rostands klassieker ‘Cyrano de Bergerac’. 
Dit lichtvoetig drama vol amoureuze verwarring valt vooral op door de inner-
lijke strijd van het hoofdpersonage. Cyrano is een officier die aanzien geniet 
en geliefd is door zijn troepen, maar die — ondanks al zijn verbale en fysieke 
bravoure — grote twijfels heeft over zijn slaagkansen als minnaar. De reden 
daarvoor is een flink uit de kluiten gewassen reukorgaan dat, zo denkt hij, de 
ware liefde in de weg zit. 



Recensie  bron: De Tijd, 25 februari 2014

NTG zet verrassend 
originele ‘Cyrano’ neer
Het is geen sinecure om een oerdegelijke klassieker als ‘Cyra-
no’ nieuw leven in te blazen. Het NTGent is daar het voorbije 
weekend verrassend goed in geslaagd. 

Bernard Dewulf heeft Edmond Rostands klassieker ‘Cyrano de Bergerac’ 
op verrassend originele wijze bewerkt voor NTGent. Het verhaal over 
deze beroemde menage à trois is geschreven in 1897, maar is in een re-
gie van Julie Van den Berghe nog helemaal actueel. Bert Luppens zet een 
zeer geloofwaardige Cyrano neer: een man die succesvol is in zijn job als 
legerofficier, maar die aan zichzelf twijfelt als minnaar.

Zijn complexen over zijn uiterlijk (zijn reukorgaan is nogal groot uitgeval-
len) staande ware liefde in de weg. Tenminste, dat denkt hij. Cyrano durft 
de mooie Roxanne -vertolkt door An Miller - zijn liefde niet te beken-
nen, hoewel zij de welbespraakte Cyrano nochtans overduidelijk graag 
ziet. Omdat ze denkt dat haar liefde niet beantwoord wordt, zet ze haar 
zinnen op Christian de Neuvilette, een jonge rekruut uit het regiment 
van Cyrano. Cyrano helpt de man mooie liefdesbrieven aan Roxanne 
te schrijven en op een avond treedt hij zelfs op als zijn souffleur. Die 
‘balkonscène’ is de bekendste van het stuk omdat daarin de essentie van 
het verhaal vervat zit: hoe de liefde soms zo groot kan zijn dat iemand 
zichzelf volledig wegcijfert, zodat zijn geliefde gelukkig kan zijn. De ac-
teerprestaties van Bert Luppens zijn magistraal, omdat hij het personage 
zo echt neerzet dat je bijna medelijden met hem krijgt en hem een duw 
richting Roxanne zou willen geven.

Cyrano is een verhaal van alle tijden. Over hoe mooie woorden als 
smeerolie voor een relatie dienen. Over hoe een relatie pas kan werken 
als beide geliefden goed in hun vel zitten. Het decorontwerp van Pol 
Heyvaert maakt het gemakkelijk om de vertaalslag naar de 21ste eeuw te 
maken. Hij liet een caravan neerzetten voor een metershoog projectie-
scherm. Daardoor zie je de personages voortdurend vanuit verschillende 
onverwachte perspectieven. (Gwen Declerck)

Tijdens de afgelopen maand moest u écht in CC De Steiger zijn voor 
een staalkaart van het Vlaamse theatergebeuren. Er was het bijzon-
dere ‘notallwhowanderarelost’ van Benjamin Verdonck: een intieme, 
fascinerende voorstelling die het midden hield tussen theater- en 
beeldende kunstproject. We mochten ook ‘Aan tafel’ bij muzikanten 
Gerrit Valckenaers en Kobe Proesmans (Braakland/ZhBilding), terwijl 
Action Zoo Humain ons (ondermeer) deed lachen met ‘Flandrien’. 
Maar ondanks de behoorlijke kwaliteit van deze voorstellingen en 
ondanks de liefde waarmee ze gemaakt werden, verdwijnen ze een 
beetje naar het achterplan wanneer we terugdenken onze trip naar 
‘tauberbach’. Voor wat choreograaf Alain Platel in zijn nieuwste pro-
ductie uit zijn mouw schut, is alleen het diepste respect op zijn plaats. 

Respect is ook wat ik voel, telkens ik de Nederlandse acteur Bert 
Luppes aan het werk zie. Sinds 2012 is hij vast verbonden aan het 
ensemble van NTGent. In ‘Cyrano’, binnenkort in CC De Steiger te 
gast, speelt hij de titelrol. Samen met An Miller geeft hij gestalte aan 
deze door Bernard Dewulf herschreven klassieker. Vóór de voorstel-
ling kunt u tijdens de inleidende babbel nader kennismaken met Bert 
Luppes. Wij garanderen u een hartverwarmende woensdagavond!
Vlak na de kerstvakantie speelt Jessa Wildemeersch bij ons ‘Dagen 
zonder data’. Begeleid door Sara Vertonghen en Els Theunis (Braak-
land/ZheBilding) maakte Jessa een voorstelling over de impact van 
oorlog op het leven van mensen. ‘Dagen zonder data’ werd gecre-
eerd in het kader van GoneWest, de culturele herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog door de Provincie West-Vlaanderen. Toch gaat 
de voorstelling zeker niet alleen over deze oorlog. De theatermaak-
ster wou eigenlijk vooral uitzoeken hoe we als maatschappij en als 
individu oorlog kunnen/moeten herdenken. Eerder dan een geschie-
denisles moet ‘Dagen zonder data’ stof tot nadenken leveren bij de 
internationale actualiteit…

Twee theateravonden om naar uit te kijken. Alle details over beide 
producties leest u op deze bladzijden.

Hartelijke groet

Bart Bogaert.

Beste theaterliefhebber,



Goed om weten
Toen de Leuvense actrice Jessa Wildemeersch in 2001 aan de Actors Stu-
dio in New York studeerde, werd enkele honderden meters verderop het 
World Trade Center getroffen door twee vliegtuigen. Kort daarna werd 
Afghanistan gebombardeerd en begon de invasie in Irak. Het maakte een 
blijvende indruk en beïnvloedde haar sterk als actrice en theatermaak-
ster. In 2005 ontving Jessa het Lifetime Membership aan de Actors Studio 
en ontmoette ze er Brian Delate, een theatermaker en Vietnam-veteraan. 
Die ontmoeting vormde de kiem voor een voorstelling over de nazorg 
van oorlog. Over de impact van oorlog op een individu en zijn omgeving. 
Van 1914 tot nu. 

“En je denkt dat je je leven kan oppikken waar je het achterliet. 
Maar dat gaat niet.” (Brian Delate over zijn terugkeer uit Vietnam)

Over het waarom van deze voorstelling
De voorstelling ‘Dagen zonder data’ kadert in de herdenking ‘De Grote 
Oorlog’. Het uitgangspunt van en de rode draad doorheen deze voor-
stelling is de vraag hoe we het best omgaan met oorlog, herinnering en 
herdenking. Kunnen we iets van de geschiedenis begrijpen door naar het 
heden te kijken? Of moeten we naar het verleden kijken om het heden 
te begrijpen? Zijn we gedoemd om onze geschiedenis te herhalen, omdat 
conflict nu eenmaal aan de basis van het leven ligt? Welke plaats krijgt de 
impact van conflict in ons persoonlijk leven en in de maatschappij? Of 
kunnen we enkel leven met gruwel door het te ontkennen (tot we niet 
anders kunnen) en het pas jaren nadien te erkennen en te herdenken?
Jessa heeft deze voorstelling gemaakt door getuigenissen te lezen, maar 
ook door heel veel mensen te interviewen over de impact van oorlog op 
hun verdere leven: soldaten, echtgenotes of familieleden van veteranen, 
verpleegsters,.... Deze verhalen vond ze dichter bij huis dan gedacht: ze 
hoorde ze van collega’s, zoals van een regisseur met wie ze regelmatig 
samenwerkt, haar postbode toen ze in Amerika woonde (die Vietnamve-
teraan bleek te zijn), ...

Jessa: “Ik wil een inzicht krijgen in de complexe menselijke natuur waarin we 
maar niet ophouden elkaar te verwoesten. Ik wil stem geven aan de individuen; 
de mensen, het menselijk verhaal laten horen achter de massa, de verwoesting, 
de globalisering, het grote monster. Ik wil de kwetsbaarheid van het individu niet 
ontkennen. Waar ik dacht dat ik neutraal was en niets betekende in de massa, 
daar wil ik iets tegenover zetten. Elk verhaal heeft een betekenis en heeft recht 
om gehoord te worden. Verhalen vertellen is een manier om het individu, maar 
ook de maatschappij te genezen van de wonde die is aangericht in diens ziel 
door de oorlog. Ook de ziel van de maatschappij kan ziek zijn, het vertellen van 
verhalen kan een eerste stap zijn naar genezing.

Ik ben met mensen gaan praten, mensen die getuige waren van een oorlog, een 
oorlog hebben beleefd, slachtoffer waren… De getuigenissen van deze mensen 
zijn de teksten die je in de voorstelling te horen krijgt en zijn brokstukken uit 
verschillende oorlogen van de voorbije eeuw. Wat blijft er over na een oorlog? 
Een gigantisch gat en de ervaringen van de overlevenden? Hoe proberen ze 
verder te gaan? Een nieuw leven op te bouwen? Om zin te geven aan het leven 
na de totale verwoesting?

Naar aanleiding van de alomtegenwoordige herdenking van WOI stel ik me de 
vraag hoe we oorlog herdenken? Als iets uit het verleden? Of als een realiteit 
waar we continu mee leven? Hoe gaan we om met de oorlogsresten, met de 
wrakstukken, met de herinnering? Proberen we ze in een coherent verhaal te 
gieten, proberen we ze te lijmen, zoals we proberen de gewonden op te lappen, 
protheses te geven om hen zo goed mogelijk op het beeld van wat normaal is 
te doen lijken? Om de hiaten niet te zien? Zoals we de krater van ground zero 
toedekken. Of laten we de brokstukken de brokstukken zijn, onvolmaakte flar-
den als herinnering en als getuige aan de oorlog die er was en er nog steeds is.”

In de kijker ...

DAGEN ZONDER DATA
door Jessa

Steekkaart van de voorstelling
Datum: donderdag 8 januari om 20.15 u. 
 in de theaterzaal
Extra: inleidende babbel met Sara Vertongen 
 en Els Theunis om 19.30 u.

Concept en spel: Jessa Wildemeersch
Film: Julie De Clercq - Coaching: Sara Vertongen
Dramaturgie: Els Theunis - Bewegingsadvies: Ugo Dehaes
Lichtontwerp: Koen De Saeger - Geluidsontwerp: Roeland Luyten
Decor: Jan De Brabander - Productie en kostuumontwerp:
Luca Lemmens

In ‘t kort
‘Dagen zonder data’ gaat over de impact van oorlogstrauma’s op individu en 
maatschappij en het daaropvolgende herstel- en reïntegratieproces. De beleve-
nissen van verpleegsters en soldaten uit WOI staan naast de ervaringen van 
veteranen uit Vietnam, Irak, Afghanistan of Rwanda. De psychologische wonden 
waarmee ‘onze jongens’ nu naar huis komen, verschillen namelijk niet zoveel 
van die uit de Groote Oorlog. 



Ook dat nog ...

Over Jessa Wildemeersch
Jessa Wildemeersch werkt als actrice en theatermaakster in België, de 
Verenigde Staten en Frankrijk. Ze studeerde aan Studio Herman Teirlinck 
in Antwerpen, waar ze haar meestergraad behaalde. Ze behaalde boven-
dien een Master Degree aan The Actors Studio Drama School in New 
York, waar ze in 2005 ook het Lifetime Membership toegekend kreeg. 
Jessa was te zien in diverse films en tv-series. Zo speelde ze ondermeer 
een hoofdrol in de televisieserie ‘De Kavijaks’ ( Stijn Coninx). Voorts 
vinden we een flinke portie theater terug op haar CV. Hoogtepunten 
tot nu toe zijn ‘Margareth’s Awakening’, een productie waarmee ze door 
Noord-Amerika, Irak en Vlaanderen toerde en ‘München’, waarmee ze op 
haar achttiende de Publieksprijs won op Theater aan Zee. ‘Dagen zonder 
data’ maakt ze onder de vleugels van Braakland/ZheBilding, een gezel-
schap waarmee ze al meerdere keren samenwerkte.

HET NIEUWE JAAR IN 
MET BRAAKLAND EN … 
MET KORTING!
We starten 2015 met twee voorstellingen uit de Braakland-stal. Dit Leu-
vense gezelschap begeleidde Jessa Wildemeersch bij de creatie van ‘Da-
gen zonder data’ en maakt zélf de voorstelling ‘Sabine Sabine Sabine’. 
Hierover meer in het volgende nummer van Theaternieuws. Voor wie 
naar beide voorstellingen komt, hebben we een interessant Nieuwjaars-
cadeau in petto: een korting van 20%! Mooi meegenomen toch na de 
dure maand december... Reserveren kan aan ons onthaal of telefonisch 
via 056 51 58 91. Gebruik het codewoord ‘braakland’.

Artikel  bron: De Morgen, 15.11.2014

Oorlog is dichterbij dan je denkt
“Verwacht geen heldenepos. Dagen zonder data zijn flarden van leven 
met een trauma. Het zijn getuigenissen van mensen die hun geliefden 
zagen terugkomen, onherkenbaar van lijf of geest. Van een postbode die 
in Vietnam heeft gevochten en een vluchtelinge uit Bosnië tot de dochter 
van een WOII-veteraan die zijn posttraumatische stressstoornis op zijn 
gezin uitwerkte.”

Theatermaakster en actrice Jessa Wildemeersch wil aantonen dat oorlog 
geen ver-van-ons-bedshow is, dat het jaren, zelfs decennia later nog lit-
tekens achterlaat en mensen tekent. Te beginnen met haarzelf.
“Op 11 september 2001 werd ik wakker in een andere wereld. Ik stu-
deerde theater aan de Actors Studio in New York en sukkelde slaapdron-
ken met de ondergrondse naar Manhattan. Toen ik bovengronds kwam, 
voelde ik de leegte. Er was een verwoestend gat in de skyline geslagen en 
daarmee ook in alles wat ooit geweest was. Op dat moment werd oorlog, 
die voor mij altijd thuishoorde in geschiedenisboeken, persoonlijk. Plots 
stel je jezelf de vraag: wat voor nut heeft het om het op de scène over 
Campbell’s-soep te hebben als er rondom ons torens instorten?”

Voor Dagen zonder data vertrok ze dan ook vanuit zichzelf en haar 
omgeving. Ze sprak met kennissen en vrienden die een dieper oorlogs-
trauma met zich meedragen dan hun omgeving ooit zou vermoeden. “De 
oorlog zit dichterbij dan je denkt. Daarom wilde ik het niet gewoon over 
het verleden hebben, maar over de impact hier en nu.”
(Kim Van De Perre)


