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Credits: lijst van artistieke en technische medewerkers, van een voorstelling.
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Vóór de voorstelling
Hoe heet de voorstelling?
De voorstelling heet Robin Hood. Hoewel dit een hele bekende legende
is over een man met pijl en boog die van de rijken steelt en aan de
armen geeft, is er geen canonieke3 toneeltekst die Robin Hood heet.
Het is onduidelijk of Robin Hood als persoon ooit echt heeft bestaan, of
dat het slechts een figuur uit Middeleeuwse sagen en legenden is.4 Wel
komt het personage Robin Hood vaak voor in verschillende Engelse
liederen, boeken, toneelstukken en uiteindelijk ook films. Omdat deze
figuur al zo lang beschreven en gespeeld wordt - al meer dan 800 jaar is er geen sprake van één versie van het verhaal of één schrijver wie
hem bedacht zou hebben (of als eerste zou hebben opgeschreven). Om
die reden zijn er bijvoorbeeld veel verschillende versies van het verhaal
verfilmd in deze en de vorige eeuw.
Een aantal bekende verfilmingen zijn: 5

- De tekenfilm van Walt Disney Studios uit 1973
- De actiefilm met Russel Crowe in de hoofdrol uit 2010
- De actiefilm met Kevin Costner als Robin Hood uit 1991
- De klassieker The Adventures of Robin Hood met Errol Flynn in de
titelrol uit 1938
Los van alle verschillen, zijn er verschillende thema’s en motieven die in
elke versie van de Robin Hood legende terugkomen. Zo is Robin altijd
een figuur die goed kan boogschieten en wie steelt van de rijken om aan
de armen te geven. Er is meestal een romantische lijn met Lady of Maid Marian, er is een kwade
koning of sheriff als schurk en Robin woont doorgaans met allemaal bandieten of merrymen in het
woud van Sherwood.6 In de ene versie is Robin Hood een man die zelf van edele afkomst is, in
een andere versie is het juist een bandiet van het eerste uur. Een ding dat zeker is, is dat het een
held-figuur is die al eeuwen wordt gebruikt om een verhaal te vertellen.
de van Dale definitie van ‘canon’ is:
:ca·non (de; m; meervoud: canons)
het geheel van de zaken, werken, personen enz. die in een vakgebied algemeen als belangrijk worden
erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou moeten kennen.
3

De theatercanon bevat dus onder andere toneel teksten van belangrijke toneelschrijvers die ofwel
historische of moderne klassiekers zijn. Bijvoorbeeld stukken van William Shakespeare of van Tony Kushner.
http://www.history.com/topics/british-history/robin-hood ; https://isgeschiedenis.nl/nieuws/robin-hoodvan-historische-bandiet-tot-fictionele-held
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Waar ga ik de voorstelling zien?
Ik ga de voorstelling zien in de grote zaal van Stadstheater Arnhem. De foto hieronder is hoe de
zaal er vanaf het podium uitziet. Er passen 750 bezoekers in de zaal. Het theater heette vroeger
Schouwburg Arnhem, en is geopend in 1938. Er spelen allerhande soort voorstellingen, van
cabaret tot dans tot toneel tot musical.7 Stadstheater Arnhem schrijft op hun website over
Toneelgroep Oostpool: “Toneelgroep Oostpool is een vaste en graag geziene gast in
Stadstheater Arnhem. Meer dan dat. Wij mogen ze zelfs rekenen tot ons huisgezelschap. Met
Toneelgroep Oostpool hebben we een gezelschap in huis dat jaar in jaar uit het beste van
zichzelf laat zien en landelijk lovende kritieken krijgt. Met elkaar, met ons en met de stad geven
ze kleur aan Arnhem, ons land en ver daarbuiten.” 8
De voorstelling wordt verder door het hele land gespeeld in de grote zalen van de
schouwburgen, voornamelijk op lijsttoneel.9 Eigenlijk is dit de meest klassieke manier van naar
het theater gaan. Er zijn bijvoorbeeld ook kleine zaal voorstellingen (daar passen minder
mensen in de zaal en is de publiekstribune hoger dan de vloer - zoals de kleine zaal in het
Stadstheater Arnhem10 ). Ook lees ik op de website van Oostpool dat er wel eens voorstellingen
buiten een theatergebouw spelen, zoals bijvoorbeeld op het festival Oerol op Terschelling waar
de voorstelling Crashtest Ibsen: Pijler van de samenleving (ook geregisseerd door Sarah
Moeremans) in de buitenlucht in de duinen werd gespeeld.11 In die zin lijkt er bij het geval van
Robin Hood dus sprake te zijn van een vrij ‘normale' situatie. De voorstelling wordt ‘gewoon’
gespeeld in een theaterzaal die gemaakt is om voorstellingen te tonen.
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https://www.musicalweb.nl/theaters/stadstheater-arnhem
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https://www.arnhemsepodia.nl/informatie/Huisgezelschappen/Oostpool/

Een klassieke podium-opstelling waarin er een soort kijkdoos perspectief is gemaakt, en waarbij het
podium hoger is dan de stoelen op de eerste rij. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsttheater
9

https://www.arnhemsepodia.nl/cms_files/File/
Techn_%20documentatie%20kleine%20zaal%20ST%202016.pdf
10
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https://www.toneelgroepoostpool.nl/seizoen-2016-2017/crashtest-ibsen-pijler-van-de-samenleving-oerol
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Wie maakt de voorstelling?
Het is misschien lastig om aan te wijzen wie er precies een theatervoorstelling maakt aangezien er
zo veel verschillende mensen samenwerken in het maken van een voorstelling. Toch zijn er
misschien drie partijen het meest bepalend in het maken van de beslissingen. Allereerst wordt de
voorstelling geproduceerd en uitgebracht onder de naam van Toneelgroep Oostpool. Ten tweede
begint een toneelvoorstelling vaak met een tekst die grotendeels bepaald waar de voorstelling over
zal gaan. De regisseur maakt dan vervolgens de beslissingen over hoe er met die tekst wordt
omgegaan en hoe hij of zij het verhaal van de tekst wil gaan vertellen aan het publiek.
Gezelschap | Toneelgroep Oostpool
Op https://www.toneelgroepoostpool.nl/ wordt gezegd dat Toneelgroep Oostpool “één van de
grootste en meest vooraanstaande gezelschappen van Nederland zijn. Ze spelen per jaar zes
voorstellingen voor volwassenen en twee voorstellingen voor jongeren, en trekken jaarlijks ruim
60.000 bezoekers.12 Het gezelschap is gevestigd in Arnhem en is “hét gezelschap van OostNederland.” Zelf zeggen ze het volgende over hun visie op theater:
Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’
met andere mensen, tijden en denkbeelden. Het gezelschap laat je ervaren dat
gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen. Dat we
samenleven met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw verhouden tot
de onbevattelijkheid van ons bestaan. Daarom zijn de voorstellingen van Oostpool
altijd persoonlijk. De makers staan als het ware midden in hun voorstelling en spreken
zo de tijdelijke gemeenschap in de theaterzaal van mens tot mens aan. De
voorstellingen bieden inzicht, troost of zoeken juist de confrontatie. In elk geval geen
escapisme. De vaste theatermakers van Oostpool onderzoeken voortdurend de
zeggingskracht van theater in deze tijd. Ze hebben elk een eigen vormtaal en
inhoudelijk perspectief. Maar onvoorwaardelijk delen zij met de toeschouwer de
vraag: Hoe nu mens te zijn?

Tekst | Joachim Robbrecht
Zoals hierboven al aangegeven is Robin Hood niet een bekende, bestaande toneeltekst.
Joachim Robbrecht heeft dan ook speciaal voor deze voorstelling een tekst geschreven. Op zijn
eigen website staat onder andere het volgende:
Joachim Robbrecht werkt als auteur, regisseur en performer, […] en werkt veelvuldig
samen met andere groepen en makers.
Zijn theater vertrekt vanuit een poëtisch engagement naar de wereld : Hij zoekt naar
metaforen, verbeeldingen, verbuigingen, nieuwe relaties tussen esthetiek en ethiek,
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tussen de humor van taal en de sensualiteit van het lichaam. Zijn voorstellingen willen
het voelen en denken raken, en een ietwat pijnlijk lachen is nooit ver weg.
Wetende dat 'alles al eens is gedaan' zoekt Joachim er toch altijd naar de grenzen van
het theater te verleggen, inhoudelijk en vormelijk. Daarom werkt hij het liefst met
kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines : dans, beeldende kunst, denken
en -natuurlijk!- theater. Zijn voorstellingen verkopen zich als theater, maar zijn 'van alle
markten' thuis.
[…] Aangespoord door regisseur Sarah Moeremans schreef hij een serie
theaterteksten, die zal culmineren in de Crashtest Ibsen serie.
[…] Zijn intentie is een genereuze en hechte relatie op te bouwen met een publiek dat
zich graag laat verbazen en verrijken door de podiumkunsten. 13
Regie | Sarah Moeremans
Sarah Moeremans regisseert de voorstelling en op de website van Oostpool staat het volgende
opgeschreven:
Sarah werkt in ‘collecties’, dat wil zeggen dat zij haar oeuvre opbouwt uit reeksen van
voorstellingen die een bepaalde vraag beslaan. Bij Toneelgroep Oostpool maakt Sarah de
collectie What’s in a Fairytale?!. Ze gaat, als een soort omgekeerde Walt Disney, in op de
vraag waarom er weinig tot geen scherpe moraal meer gelezen wordt in eeuwenoude
verhalen. Klakkeloos worden kinderen voor een ogenschijnlijk apolitieke Disneyfilm gezet,
maar de moraal die erin besloten ligt lijkt van minder belang.
Ook staat er iets over de samenwerking tussen Moeremans en Robbrecht:
Joachim Robbrecht, een regelmatig aan Oostpool verbonden auteur, is Sarah’s belangrijkste
bewerker en inhoudelijke sparringpartner. Zij herschrijven de sprookjes met nieuwe ogen:
Welke moraal ligt er vanuit onze hedendaagse blik in besloten? De combinatie van
maatschappelijk engagement en gevoel voor ironie leveren even puntige als grappige
voorstellingen op. 14
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http://www.joachimrobbrecht.com/NL/read
https://www.toneelgroepoostpool.nl/sarah-moeremans/biografie
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Wat zijn mijn verwachtingen van de voorstelling?
Wegens het bekende verhaal - of in elk geval de bekende figuur Robin Hood - en het feit dat het
een voorstelling is die speelt in een klassieke zaalopstelling, zou ik verwachten dat het misschien
een traditionele voorstelling zou zijn waarin het verhaal dat iedereen wel een beetje kent nog
verder uitgediept wordt aan de hand van een psychologische worsteling van de personages in de
voorstelling. Als je echter gaat kijken naar wat er over de voorstelling wordt aangekondigd door
Toneelgroep Oostpool, kunnen deze verwachtingen nog wel een beetje aangepast worden. Het is
natuurlijk wel zo dat Toneelgroep Oostpool een zo positief en interessant mogelijk beeld probeert
te schetsen van hun eigen voorstelling, dus dat het nog maar de vraag is of wat zij zeggen ook
echt zo gaat zijn, maar het kan op zijn minst iets over de bedoeling van de makers van de
voorstelling zeggen.15
Wat als eerste opvalt op de website van Toneelgroep Oostpool is dat er staat “Anti-sprookje voor
volwassenen”.16 Wat dat precies betekent vind ik nog een beetje vaag, maar misschien dat het dus
een beetje een grove of gewelddadige voorstelling gaat zijn die niet geschikt is voor kinderen. Of
misschien is het wel veel te ingewikkeld voor kinderen en willen ze niet dat er kinderen komen
kijken die zich dan gaan vervelen. Ik vraag me af wat ze bedoelen met volwassenen, en wat er dan
precies met kinderen wordt bedoeld, en of onze klas als kinderen wordt gezien, of dat wij al door
kunnen gaan voor volwassenen.
Over wat er wordt bedoeld met “anti-sprookje” vertellen Sarah Moeremans en Joachim Robbrecht
in een interview dat op de website staat. Naast Moeremans en Robbrecht is ook Fanne Boland
aan het woord - zij is dramaturg.17 Door het interview snap ik wel iets beter wat er wordt bedoeld
met dat het een anti-sprookje is voor volwassenen, in de eerste plaats omdat ik het soms best
ingewikkeld vind wat er allemaal gezegd wordt. Ze hebben het niet echt over het verhaal van
Robin Hood, maar meer over hoe daarmee omgegaan wordt. Wat er in elk geval staat is dat de
voorstelling een kritische blik moet veroorzaken op de legende van Robin Hood, en dat er nog veel
meer kan met het verhaaltje en met het personage dan “hoe hij nu doorgaans versleten wordt”. Er
wordt veel gesproken over de moraal, en hoe daarmee wordt omgegaan. Aan het einde lijkt de
conclusie te zijn:
Fanne: In die zin wordt de voorstelling een soort relatietherapie met je principes. Iedereen
komt met een tasje principes waar je een haat-liefde relatie mee hebt. Sommige principes
ben je heel erg aan gehecht hoewel je weet dat ze misschien een beetje uit de tijd zijn,
andere principes zijn potentiele nieuwe, en weer andere principes ben je het sowieso mee

Dit CKV verslag is natuurlijk óók door Toneelgroep Oostpool gemaakt, dus als je zelf iets heel anders
verwacht of vindt van de voorstelling dan in dit verslag staat, kan dat natuurlijk!
15

16

https://www.toneelgroepoostpool.nl/seizoen-2017-2018/robin-hood

Dit is wat er op wikipedia staat over wat een dramaturg is: “Een dramaturg in wordt ook wel de 'eerste
toeschouwer' genoemd, omdat hij de regisseur vertelt hoe de voorstelling op de toeschouwer overkomt.
Ook kiest hij bij sommige gezelschappen de te spelen stukken.” - https://nl.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
17
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oneens. Hopelijk krijgt iedere toeschouwer voor zich de kans om ze op nieuw tegen het licht
te houden.
Sarah: Een paar ‘moralen’ achter te laten, een paar nieuwe meepikken… 18

Ik ben blij dat er ook wordt gezegd dat het een grappige voorstelling gaat zijn. Ik hoop dat dat ook
echt zo is.

18

https://www.toneelgroepoostpool.nl/seizoen-2017-2018/robin-hood/interview
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Ná de voorstelling
Wie speelde er in de voorstelling?
In het programmaboekje stonden de volgende informatieve tekstjes over de acteurs:19
Joep van der Geest speelt Robin
Joep van der Geest (1980) studeerde in Maastricht waar hij samen met klasgenoten het acteurscollectief
De Warme Winkel oprichtte. Na zijn afstuderen speelde hij bij tal van gezelschappen, o.a. ZT Hollandia,
het Ro Theater, het Noord Nederlands Toneel en Tanzquartier Wien. In 2005sloot hij zich aan bij
muziektheaterensemble de Veenfabriek, waar zijn regiedebuut RAARRR in primaire ging, waarin hij ten
strijde trok tegen de hermetische imago van moderne muzie. Joep speelde al eerder bij Toneelgroep
Oostpool; van 2009 tot 2013 was hij verbonden aan het ensemble en was hij o.a. te zien in Wat het
Lichaam niet vergeet, Zomergasten, Los, Orlando, Pasolini, Listen&See en Wachten op Godot. Ook
werkt hij regelmatig samen met Sarah Moeremans, o.a. in de voorstellingenreeks Crashtest Ibsen,
geschreven door Joachim Robbrecht.

Camilla Siegertsz speelt Lady Marian
Camilla Siegertsz studeerde in 1991 af aan de Toneelacademie Maastricht. Na haar afstuderen was ze te
zien in voorstellingen van het Noord Nederlands Toneel, het Ro Theater en Het Nationale Toneel en was
ze zeven jaar in vaste dienst bij het Zuidelijk Toneel onder leiding van Ivo van Hove. Op het moment is ze
vaste gastactrice bij Toneelgroep Amsterdam, daar is ze dit seizoen te zien in Scenes uit een Huwelijk.
Voor haar rol in Bruid in de Morgen van Toneelgroep Amsterdam ontving ze een Colombina nominatie en
voor haar rol in de film Schone Handen ontving ze een Gouden Kalf nominatie. Ook heeft ze in
verschillende films gespeeld, zoals bijvoorbeeld Met Grote Blijdschap, Alles is Liefde, Floris en Raak
(winnaar Gouden Beer Berlijn) en tv-series zoals Gooische Vrouwen en Van God Los en speelde ze een
hoofdrol in het tweede seizoen van de serie Hollands Hoop.

Louis van der Waal speelt Broeder Tuck
Louis van der Waal (1979) studeerde in 2003 af aan het Antwerps Herman Teirlinck Intituus, uitstroom
kleinkunst. Daarna speelde hij in verschillende producties van Het Toneelhuis, Schaubühne Berlin,
theater Antigone, Frascati, Theater Rotterdam, De Warme Winkel, De Veenfabriek en Abattoir Fermé.
Daarnaast was hij ook onderdeel van verschillende collectieven zoals: UNM en Eisbär en richtte hij
samen met de Belgische muzikant Mauro Pawlowski het kunstenaarscollectief FERDNND op. Louis
speelde in de voorstellingen Figaro Desire Machine en the Great Warmachine van Joachim Robbrecht.
Ook met regisseur Sarah Moeremans werkte hij al eerder samen aan bijvoorbeeld Roostatoo, Zieke
Zielen, Alleen in je wereld, There are people dying, The Golden Boy en Darling You’re free. Ook was hij te
zien in de Crashtest Ibsen-serie van Moeremans en Robbrecht.

Gillis Biesheuvel speelt Justice

19
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Gillis Biesheuvel (1972) volgde de acteursopleiding aan de Toneelschoool Arnhem waar hij in 1995
afstudeerde. Sindsdien is hij te zien in toneelproducties, films en televisieseries. Van 1998 tot 2018
maakte hij als acteur, theatermaker en artistiek leider deel uit van toneelgeszelschap Dood Paard,
waarmee hij ruim 400 voorstellingen maakte, waaronder de laatste jaren de voorstellingen Othello van
William Shakespeare, Macbain van Gerardjan Rijnders en Yasmina reza’s Art. Deze voorstellingen waren
ook internationaal een succes. De laatste voorstelling waar hij in te zien was bij Dood Paard was Victor of
de Kinderen aan de macht. Hij verliet het gezelschap begin 2018 en is momenteel zelfstandig werkzaam.
Naast zijn werkzaamheden als acteur schrijft en vertaalt hij teksten voor theater, film en televisie en geeft
hij les aan toneelopleidingen.

Chiem Vreeken speelt Boer Bastian
Chiem Vreeken (1987) studeerde in 2010 af van de acteursopleiding aan ArtEZ Toneelschool in Arnhem.
Hiervoor volgende hij de internationale theatervooropleiding bij ITS DNA in Amsterdam. Tijdens zijn
studie aan ArtEZ speelde Chiem o.a. in Midzomernachtsdroom van Toneelgroep Oostpool, onder regie
van marcus Azzini. Chiems afstudeervoorstelling Blue Rmembered Hills werd geregisseerd door Sarah
Moeremans. Na zijn afstuderen speelde Chiem o.a. in De Grote Manipulatieshow, De Storm, Clyde en
Bonne, Terrorisme, Mehmet de Veroveraar en Pinokkio. Bij toneelgroep Oostpool speelt hij in De Ilias, De
Onrendabelen, De Lankmoedigen en iHo.

Steef de Bot speelt Koning Jan
Steef de Bot (1991) studeerde tot 2013 aan de Toneelacademie Maastricht. Na zijn afstuderen richtte hij
Icarus Film op, een productie bedrijf waarmee hij zowel fictie als documentaire films maakt. Hun eerste
film Als het zo is werd uitgekozen voor het Nederlands Film Festival. In 2017 speelde hij in de KPN serie
Brussel en de Vlaamse film Charlie en Hannah gaan uit. Ook was hij dat jaar te zien in de series
Riphagen en Flikken Rotterdam. Verder was Steef te zien in het stuk Lord of the flies van het Nationale
Theater. Dit jaar zal hij te zien zijn in de film Bankier van het Verzet en zal hij met Icarus Film twee films
produceren.

Dalorim Wartes speelt Little John
Dalorim Wartes (1991) is in 2012 afgestudeerd aan de MBO theaterschool in Rotterdam. Hierna heeft hij
gewerkt bij theatergroep DOX. Momenteel zit hij in zijn examenjaar van ArtEZ Toneelschool Arnhem. In
het najaar van 2017 is hij begonnen aan zijn stage bij NTJong. Verder heeft hij gespeeld in series als
Zusjesde Taxi van Palemu. Ook had Dalorim een bijrol in de speelfilm Joy van Mijke de Jong en had hij
een van de hoofdrollen in de Rotterdamse korte film De Druk onder regie van Andre Pijnappel. Zijn
afstudeervoorstelling gaat hij met een paar klasgenoten en alumni maken en spelen onder regie van Jip
Vuik. Hierna zullen zij als een hip-hop theatercollectief, genaamd Die Hele Ding, verder gaan.
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Hoe was de voorstelling vormgegeven in decor, licht, geluid en kostuum?
In het programmaboekje stond wat informatie over de mensen die verantwoordelijk waren voor
decor, licht, geluid en kostuum. Aangezien zij aandacht krijgen in het programmaboekje zal ik over
al die verschillende disciplines iets proberen te zeggen over de uitvoering.

Scenografie | Dorothee Curio
Dorothee Curio (1969) studeerde kostuum en decor ontwerp aan Hochschule der Künste Berlin
en aan de University of Art and Design in Helsinki. Sinds 2000 werkt ze als freelance decor en
kostuumontwerper voor verschillende Toneelgroepen […] 20

Al met al was het een hele kleurrijke voorstelling. Tijdens het zien van de voorstelling merkte ik pas
hoe ik eigenlijk verwacht had dat het decor een bos zou zijn of een kasteel, net zoals in de films
die ik ken van Robin Hood. Dit was het zeker niet. Er stond nergens een boom op het toneel. Bij
binnenkomst van de zaal leek het net of er een hele grote man op het podium lag. Hij lag onder
wat camouflage materiaal en zijn hand lag gedeeltelijk over de rand van het toneel het publiek in.
Toen er later wat meer licht op kwam, en toen de acteurs op gegeven moment ook gingen
schuiven met de dingen die op het podium stonden, bleek dat alles opgebouwd was uit losse
stukken die uit elkaar konden. Op elk moment kon de ruimte veranderen en ook anders gebruikt
worden door de acteurs. Het hoofd van de enorme man vond ik het meest indrukwekkend en die
bleef ook de hele tijd zichtbaar.
Ik wist niet zo goed wat voor betekenis deze reus had, maar na afloop had ik het even met mijn
klasgenoten besproken en er waren meerdere mogelijke interpretaties bedacht. De een moest
denken aan een reus, vanuit de sprookjeslading van de voorstelling gedacht. De ander moest
denken aan een omgevallen standbeeld, zoals bijvoorbeeld dat van Saddam Hussein in Baghdad.
En weer iemand ander dacht aan Gullivers Reizen van Jonathan Swift. En ikzelf dacht eigenlijk dat
het Robin Hood moest voorstellen. Ik vraag me af of er één interpretatie ‘de juiste’ is, of dat het niet
uitmaakt dat iedereen er iets anders in ziet.

Kostuums | Daphne de Winkel
Daphne de Winkel (1972) is in 1999 afgestudeerd aan de Arnhemse Toneelschool. Daarna
studeerde ze aan Akademie Vogue en de Meesteropleiding Coupeur in Amsterdam. Sinds ruim
10 jaar is ze werkzaam als kostuumontwerpster. In die tijd heeft ze vele malen met regisseur
Sarah Moeremans samengewerkt […] 21
In de kostuums zag je misschien iets meer van wat je zou verwachten bij Robin Hood dan bij het
decor. De meeste acteurs hadden pijl en boog en Robin Hood droeg een grote groene cape met
capuchon en een groene legging, net als in de films. Het waren over het algemeen wel wat
20
21
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nieuwere kleren dan in de films, wat goed paste bij het decor, wat ook niet echt een middeleeuws
bos of kasteel was. Ieder personage had heel iets anders aan, alsof ze allemaal een heel andere
smaak qua kleren hadden. De kostuums die ik het meeste vond opvallen waren die van boer
Bastian en die van broeder Tuck. Bastian had een heel gek soort pakje aan waar zijn handen in
vastzaten met regenlaarzen eronder. Dit kostuum leek het minst op kleren zoals je ze in het echte
leven of in films wel eens hebt gezien. Het kostuum van broeder Tuck viel heel erg op omdat het
een heel groot dik pak was. Het was wel duidelijk dat de acteur niet écht zo dik was, en dat het
kostuum dit dus zo maakte.
Ik vroeg me af of het de bedoeling was dat we de personages zouden herkennen door hun kleren,
of dat het juist de bedoeling was dat we anders naar ze zouden gaan kijken.

Lichtontwerp | Yuri Schreuders
Yuri Schreuders (1986) studeerde in 2012 af aan de Opleiding Techniek en Theater aan de
Theaterschool Amsterdam, waar hij zich specialiseerde als lichtontwerper. Sindsdien werkte hij
met onder andere Jakop Ahlbom, bij Toneelschuur Producties, met Van der Laan en Woe en
DOX. In 2010 werkte Yuri voor het eerst samen met Toneelgroep Oostpool voor de
Paradevoorstelling Thuis ben je nooit alleen. Daarna werkte hij mee aan de voorstelling Lulu,
Demonen en Een Meeuw […] 22
Ik vind het moeilijk iets te zeggen over het licht, ik had hier misschien iets beter op moeten letten
tijdens de voorstelling. Wat ik wel nog weet is dat het licht in de zaal eigenlijk bijna de hele tijd een
beetje aan bleef staan. Ik had verwacht dat het licht binnen de zaal gewoon helemaal uit zou gaan
voordat de voorstelling begon, net zoals in de bioscoop, maar dat was nu dus niet zo. Ik vraag me
af wat daar de reden voor was. Zou het zijn omdat de acteurs soms door de zaal liepen en we die
anders niet zouden kunnen zien? Of omdat de toneelvoorstelling niet als een film wilde zijn? Of
misschien omdat je als publiek iets minder wegzakt in je stoel als je zelf zichtbaar bent? Of omdat
de acteurs ons moesten kunnen zien om tegen ons te spreken? Of misschien wel gewoon omdat
het als daglicht moest overkomen in de hele ruimte?

Muziek | Wessel Schrik
Wessel J. Schrik (1981) is muzikant en theatermaker. Hij richtte als veertienjarige een band op
die later onder de naam Susies Haarlok voorstellingen zou maken in samenwerking met onder
andere Toneelschuur Producties, Orkater en Young Gangsters. Na zijn studie Compositie voor
Elektronische Muziek aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, richtte hij zich meer en
meer op het componeren voor theater […] 23
De muziek in de voorstelling leek eigenlijk net als de kostuums een soort modernere versie van
iets dat ik ergens al ergens anders van herkende. Het was allemaal van tevoren opgenomen en
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werd dus zo nu en dan als een soort soundtrack onder de voorstelling gezet. Het deed me soms
denken aan muziek bij kinderfilms of bij videogames. Het moment van muziek dat ik het tofste
vond, was de muziek bij de opkomst van de Koning. Hier was het eerst een soort klassiek trompetaankondiging van een koning, maar toen werd het ineens een soort harde techno hardstyle. Ik
vroeg me af waarom het ineens zo doorsloeg. Een klasgenootje dacht omdat de makers van de
voorstelling mee wilden gaan in de trend van elektronische muziek, en daarmee wilden laten zien
dat de personages niet meer in de middeleeuwen waren. Iemand anders zei dat het misschien wel
was om de koning minder stoffig over te laten komen dan hoe mensen soms naar het koninklijk
huis kijken. Er zullen vast nog wel meer interpretaties mogelijk zijn.

Waar ging de voorstelling over?
De voorstelling ging over het verhaal van Robin Hood, met personages die we ook kennen uit het
bekende verhaal en de films, maar dan net een beetje anders. Al die personages waren al 800 jaar
in het bos van Sherwood, en kwamen er gedurende de voorstelling achter dat ze misschien wel
niet meer zo nuttig en populair zijn als vroeger in de middeleeuwen. Vroeger was het heel duidelijk
waar Robin Hood voor stond, hij moest de armen beschermen van de terreur van de koning, maar
nu was de koning misschien wel helemaal niet meer zo’n schurk. Hij was meer een soort ministerpresident geworden die niet meer wilde vechten, maar in dialoog wilde met deze bandieten om te
kijken of er niet een praktischere oplossing mogelijk zou zijn. Ook het volk uit Nottingham, dat door
boer Bastian werd vertegenwoordigd, zag het niet meer zo zitten om zich nog te blijven verzetten
tegen de koning, want inmiddels zorgde de belasting die zij moesten betalen aan de koning niet
meer alleen voor dat zij zelf heel arm werden, maar ook dat er positieve dingen voor terug
kwamen. Net zoals in Nederland nu, werd de belasting daar in de voorstelling inmiddels gebruikt
om scholen te stichten en om sociaal terug te geven aan het volk van Engeland.
Wat er volgens mij duidelijk werd in de voorstelling, is dat elk personage van de merrymen heel
anders reageert op deze veranderde wereld, en dat dit er een beetje voor zorgt dat hun rebelse
team uiteenvalt. In het begin werd er geprobeerd het publiek over te halen mee te doen met het
rebelleren, maar dat werd geloof ik steeds meer losgelaten richting het einde van de voorstelling.
Richting het einde waren de personages namelijk steeds meer met elkaar in conflict over wat er nu
moest gebeuren. Iedereen leek een andere opvatting te hebben van wat vrijheid nou precies
inhoudt en hoe je er als mens mee om moet gaan, en wat een goede vorm van samenleven zou
zijn. Ze bleven hierover de hele tijd met elkaar in discussie gaan.

Welke personages waren er allemaal? Waar zouden ze voor kunnen staan?
Robin Hood
Robin Hood was net zoals in de bestaande legende een man die geld wilde stelen van de rijken
om aan de armen te geven. Waar hij het in deze voorstelling ook de hele tijd over had was over de
‘vrijheid met grote V’. Het leek heel belangrijk voor hem te zijn dat er gestreden wordt tegen
onrecht en voor de vrijheid. Door wat er allemaal gebeurt in de voorstelling leek Robin echter
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steeds onzekerder te worden en op gegeven moment weet hij echt niet meer wat hij moet doen. Hij
benoemde zelf ook dat hij als held en als symbool werd gezien, terwijl hij ook een mens is die
gewoon wil leven. Hij kwam dus een beetje over als een vermoeide held.
Ik vroeg me af waar de vermoeidheid die er op gegeven moment was bij Robin precies vandaan
kwam. Was hij teleurgesteld in de mensheid of in zichzelf? Waarom zei hij dat hij geen held meer
wilde zijn? Was het echt zo dat hij gewoon weg wilt met Marian omdat hij zoveel van haar houdt?
Marian
Marian is een Lady, opgegroeid als edelvrouw in een kasteel. Net zoals in het bekende verhaal is
Marian verliefd geworden op Robin en meegekomen naar het bos om ook te strijden voor de
‘goede zaak’. Ze is de enige vrouw in het kamp (en in de voorstelling) en dat wordt ook een paar
keer expliciet gezegd. Marian leek me een volwassen personage, aangezien zij niet zo aan het
ruziën of kibbelen is als de rest soms kan doen. Op gegeven moment zegt Marian dat diplomatie 24
het nieuwe wapen van de merrymen moet zijn, dus dat is waarschijnlijk belangrijk voor haar.
Ik vraag me wel af wat die diplomatie precies inhoudt. Betekent dat Marian ‘tactvol’ wilt zijn, dat ze
daarbij zelf minder principieel is, en vooral bezig is met wat anderen belangrijk vinden? Of staat ze
wel voor een principe maar kijkt ze hoe ze dat er slinks door kan duwen? En is haar rol als vrouw
hierbij nog van belang, of heeft dat er niet zo veel mee te maken?
Bastian
Bastian is een boer uit Nottingham die volgens mij verzonnen is voor de voorstelling want ik kende
het personage niet uit andere versies van Robin Hood. Bastian staat een beetje tussen het conflict
van de Koning en de merrymen. Hij is een gewone burger die niet zoveel behoefte heeft aan
rebellie die gewoon wil kunnen genieten van het leven in alle rust en de vruchten van zijn harde
werk wil kunnen plukken. Voor iemand die zegt rust te willen, stookt hij wel best veel onrust, maar
hij doet dat omdat hij op wilt komen voor zijn dorp. Bastian zegt niet zo veel boodschap te hebben
aan ‘vrijheid met grote V’ omdat dat te abstract is. Hij zegt ‘vrijheid met kleine v’ te willen genieten.
Wat zou dat precies betekenen? En waarom lijken de andere personages (behalve de koning) hem
niet echt serieus te nemen? Hij is toch immers het volk waar ze voor zouden strijden?
Koning
De Koning is de leider van Engeland, en net zoals alle andere personages ook al meer dan 800
jaar lang. In tegenstelling tot vroeger heeft de koning nu echter besloten de strijdbijl te willen
begraven en vrede te sluiten met Robin Hood. Hij komt over als een politicus die misschien niet
helemaal meent wat hij zegt, en dit blijkt later ook wanneer hij aan het einde toch niet zo
vredelievend blijkt te zijn als hij in het begin doet vermoeden.
Ik ben benieuwd of er één vorm van leiderschap is waar deze koning voor staat, of dat hij eigenlijk
gewoon voor ‘de’ macht staat. Ook vroeg ik me af of de ‘slechte’ koning uit het oude Robin Hood
van Dale betekenis van ‘diplomatie’: tactvolle behendigheid - http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/
nederlands/betekenis/diplomatie#.WovE8hPOXMU
24
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verhaaltje nou echt veranderd is, of juist niet. Hoe zou de koning ‘écht’ over het volk denken? Zou
hij echt in hun bestwil handelen, of handelt hij stiekem om zijn eigen positie van macht te
bewaren?
Tuck
Broeder Tuck is ook net zoals in het bekende verhaal een monnik die niet meer gelooft in de kerk,
en zich aan heeft gesloten bij de merrymen. Ook net zoals in het bekende verhaal houdt Tuck van
bier en lekker eten. Het is een lieve man, die het liefst zou willen dat iedereen het met elkaar kan
vinden en dat iedereen net zo van de natuur zou kunnen genieten als hij. De natuur is namelijk zijn
nieuwe god, zegt hij ergens. Ook noemt hij zichzelf een ‘hedonist’.25
Ik wist niet zeker of ik hem nou serieus moest nemen als liefhebber van de natuur en
klimaatstrijder, of dat zijn personage eigenlijk de mensen ook een beetje belachelijk maakt die zo
geobsedeerd zijn met bijvoorbeeld biologisch eten en geitenwollen sokken dragen.
Justice
Justice wordt in het programmaboekje in het interview “intellectuele (salon)socialist” genoemd, en
op het scheurkaartje dat we na afloop van de voorstelling kregen “moreel kompas”. Hij is iemand
die ik niet herkende uit het bekende verhaal van Robin Hood. Hij is nogal een betweter en is het
met veel dingen oneens. Hij heeft wat dat betreft een vrij tegendraadse houding. Hij probeert
hiermee zijn omgeving te overtuigen dat bepaalde dingen heel belangrijk zijn, maar slaagt daar
niet altijd in. Hij is erg slim, maar verwacht misschien soms iets te veel dat de rest het ook wel met
hem eens zal zijn. Aan de ene kant snapte ik niet altijd waar hij het over had, en aan de andere
snapte ik zijn houding wel. Hij deed me een beetje denken aan een klasgenoot die vaak ruzie
zoekt met de leraren.
Hij leek iedereen de hele tijd te overtuigen van bepaalde standpunten, maar tegelijkertijd was hij
een beetje tegen alles. Ik vroeg me af wat er met Justice zou gebeuren als iedereen hetzelfde als
hij zou gaan denken. Zou hij dan blij zijn, of zou hij dan weer iets anders vinden om ‘tegen’ te zijn?
Little John
Little John is een beetje de stoere vechtersbaas van het stel. Hij steekt zijn handen echt uit de
mouwen en steelt een belastingkoets. Hij is meer een mens van daden dan van woorden en snapt
niet zo goed waar iedereen nou zo moeilijk over doet: in zijn ogen is het gewoon voor eeuwig
oorlog met de koning, en denkt dat alle merrymen dat ook zo zien. Het blijkt wel dat John zo
gefocust is op de strijd, dat hij soms lijkt te vergeten wat nou precies de principes zijn waar hij voor
vecht. Zo schiet hij plots iemand neer, terwijl hij strijdt voor vrijheid en broederlijkheid.
Ik wist niet zo goed of ik Little John moest interpreteren als doorgedraaide rebel, of als rebel die als
enige nog helder heeft wat belangrijk is, of juist als brave volgeling die doet wat hij denkt dat de
rest (bijvoorbeeld Robin en Justice) wilt dat hij doet…

Iemand die genot als hoogste doel en waarde heeft in zijn of haar leven. - https://nl.wiktionary.org/wiki/
hedonist
25
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Bedenk bij (minstens) één figuur iemand uit de echte wereld die in verband staat met zijn of
haar gedachtengoed.
Justice deed mij soms denken aan Maarten van Rossem bij De Slimste Mens.
Iemand die veel weet en die als een soort jurylid de hele tijd mag zeggen wat ie
ergens van vindt, maar wie eigenlijk vooral erg zuur doet over van alles en nog
wat. Je gaat je afvragen wat van Rossem nog wél leuk en waardevol vindt aan
het leven, en wat deze zure houding hem daadwerkelijk oplevert.

Met wie was je het het meeste eens van alle figuren, en met wie het meest oneens?
Na afloop van de voorstelling kreeg je een scheurkaartje waarin je kon laten weten met wie je het
het meeste eens was. Eigenlijk kon je het wel met iedereen eens of oneens zijn. Dus heb ik bij
iedereen een argument tegen en voor bedacht.26
Robin Hood
eens: Ik was het het meeste eens met Robin, want wat heeft het nog voor zin om ergens voor
te vechten als je weet dat het toch geen effect gaat hebben?
oneens: Ik was het het meest oneens met Robin, omdat ik niet vind dat je zomaar iets mag
opgeven wat zo belangrijk is.
Marian
eens: Ik was het het meeste eens met Marian, omdat zij als enige leek in te zien dat je moet
zoeken naar een compromis om verder te komen met zijn allen. Realistisch en pragmatisch zijn
is belangrijk!
oneens: Ik was het het meest oneens met Marian, want ik vind niet dat je mensen een kans
moet geven die in de basis slecht zijn. Als de Koning echt een schurk is, moet je daar tegen
vechten in plaats van dat je met hem in gesprek moet willen gaan.
Bastian
eens: Ik was het het meeste eens met Bastian. Ik begreep de vage principiële gesprekken van
de rest van de personages niet zo goed, en Bastian vond ik juist hele goede argumenten
hebben. Als je ergens hard voor werkt, dan mag je daar de vruchten van plukken. Ook moet het
volk en hun mening gewoon serieus genomen worden.
oneens: Ik was het het meest oneens met Bastian, want hoe kan je nou doen alsof je vrij bent,
terwijl je eigenlijk gewoon onderhevig bent aan een systeem waarin andere mensen de regels
maken?

Bedenk vooral zelf wat jij van de personages vond, en licht het dan bijvoorbeeld iets uitgebreider toe dan
hoe het hier staat. Ook zijn er nog veel meer argumenten bij elk personage te bedenken. Er is niet maar één
interpretatie.
26
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Koning
eens: Ik was het het meeste eens met de koning, want die zei dat diegenen die niet voor
vrijheid gewerkt hebben, het ook niet verdienen. Ik vind inderdaad dat je gewoon moet
meedoen aan de regels van de maatschappij, om zo gezamenlijk tot de best mogelijke manier
van samenleven te komen. Je kunt niet zomaar in een bos gaan wonen en de wet overtreden
en je verantwoordelijkheden naar de samenleving negeren.
oneens: Ik was het het meest oneens met de koning. Waarom moet elke vorm van verzet
vernietigd worden? Als dat leiderschap is, is dat wel erg gewelddadig, en dat heeft ook zeker
niks met vrijheid te maken!
Tuck
eens: Ik was het het meeste eens met Tuck, want ik houd ook heel erg van de natuur en vind
dat we daar veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. Als iedereen nou gewoon iets
rustiger zou worden en iets liever voor elkaar zou zijn, dan zou de hele wereld een betere plek
zijn. Ook vind ik dat we veel te veel aandacht besteden aan geld en materie, dus vind ik het
goed wat hij op gegeven moment met het geld doet.
oneens: Ik was het het meest oneens met Tuck, want je kunt niet verwachten dat je met lief
doen tegen iedereen iets bereikt. Als je lief bent voor iemand, zeg je op een bepaalde manier
ook dat je het met hem of haar eens bent, en dan blijven er dus gewoon slechte dingen
bestaan. Ook vond ik het belachelijk dat hij de hele missie van de merrymen verpest, alleen
maar omdat hij geld een onzuiver en problematisch begrip vindt.
Justice
eens: Ik was het het meeste eens met Justice, want uiteindelijk is het het belangrijkste dat je
als mens weet waar je voor staat, en dat je daar goede argumenten voor hebt. Als jij het niet
eens bent met je omgeving, moet je dat kenbaar maken. Anders komen we nooit vooruit.
oneens: Ik was het het meest oneens met Justice, want je schiet niks op met een negatieve
houding en kritiek. Ook vond ik hem hypocriet uit de hoek komen aan het einde van de
voorstelling.
Little John
eens: Ik was het het meeste eens met Little John, want die deed tenminste nog iets!
oneens: Ik was het het meest oneens met Little John, want je kunt niet zomaar van alles gaan
doen zonder daar goed over na te denken! Daar gebeuren letterlijk ongelukken door.
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Wat denk je dat de bedoeling was van de voorstelling?
Ik denk dat het de bedoeling was om de toeschouwers aan het denken te zetten over wat ze nou
precies vinden van begrippen als ‘vrijheid’ en ‘rebellie’ en om die begrippen van allemaal
verschillende kanten te laten belichten in deze voorstelling. Ook denk ik, wegens wat ik van
tevoren heb gelezen, dat het de bedoeling was om kritisch naar de legende van Robin Hood te
kijken.

Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Zoals ik al zei bij het stuk over de vormgeving, zag de voorstelling er wel anders uit dan ik had
verwacht. Ook was het minder klassiek dan ik had gedacht, in de zin van dat er gezegd werd dat
er met een lijsttoneel veel afstand hebt tussen publiek en spelers is, terwijl dat hier soms juist
helemaal niet zo was. Spelers liepen door de publieksruimte, en er werden vragen gesteld aan het
publiek. Verder is het wel uitgekomen dat de voorstelling een kritische blik op het verhaal van
Robin Hood zou leggen, want het gaat alleen maar over bepaalde problemen en conflicten tussen
de stellingen van de personages van de oude legende (en een paar nieuwe personages). Ik had
wel al gelezen dat het een grappige voorstelling zou zijn, maar ik vond het eigenlijk moeilijk voor te
stellen aan de hand van alle theoretische tekst die ik van tevoren las. Gelukkig vond ik het wel heel
grappig en ook helemaal niet zo lastig om inhoudelijk te volgen. Ik snap wel dat ze zeggen dat het
geen kindervoorstelling is, want ik denk dat je er als (klein) kind weinig soep van kunt maken.

Wat is je uiteindelijke oordeel over de voorstelling? Wat waren volgens jou de sterke en de
zwakke punten?
Ik vond het een hele toffe voorstelling. Ik vond het interessant hoe het aan de ene kant een heel
simpel en kinderlijk verhaal vertelde, en aan de andere kant juist best ingewikkelde ideeën naar
voren bracht.
Wat ik iets minder goed vond, was dat het soms wel een beetje snel ging om het goed te kunnen
volgen. Ik had na afloop het gevoel dat ik het nog wel eens zou willen teruglezen, en ik zag dat de
acteur die Robin Hood speelde boekjes verkocht. Mijn portemonnee lag nog in de garderobe, dus
ik kon het helaas toen niet kopen, maar zag dat het ook online te koop was :
https://www.denieuwetoneelbibliotheek.nl/books#430
Ik denk dat als ik het teruglees, het nog iets duidelijker wordt wat nu precies de verschillende
standpunten van de personages en de voorstelling zijn.
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