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Voorwoord

Inhoud

Drie themanummers per jaar hadden we u beloofd, en wij houden ons woord. Voor u 
ligt het zomernummer van iTems, dat intern lange tijd als ‘het theaternummer’ werd 
omschreven. Tot we beseften dat de term podiumkunsten toch veel beter de lading 
dekt: nooit eerder liepen disciplines als literatuur, theater, dans, muziek, comedy, … 
zo fel in elkaar over.

Het is ook de reden waarom het festival ‘Theater aan Zee’ reeds jaren geleden werd 
omgedoopt tot TAZ,  vertelt festivalcoördinator Luc Muylaert in dit nummer. Hij noemt 
nieuwsgierigheid de essentie van mens-zijn en de basis van zijn multidisciplinaire 
festival. En daar kan deAuteurs niet ontbreken: wij steunen op TAZ het programma 
‘Helden aan Zee’ waarbij een aantal jonge auteurs een forum krijgt, onder curatore 
van Lies Van Gasse. 

Veel plaats voor jonge makers in dit nummer: we spreken met de veelbelovende 
Freek Mariën en de van veelheid smullende Janne Desmet, met dramaturg Peter 
Anthonissen hebben we het onder andere over de nieuwe generatie (theater)makers. 
We draaien ook even mee in de carrousel van ‘Suikerspin’, in de vorm van een gesprek 
met de schrijver Erik Vlaminck en met Marijke Pinoy, die in de theaterbewerking 
gestalte geeft aan het personage Miranda. En omdat podiumkunsten ook comedy 
omhelst, laten we stand-up comedian Michael Van Peel uitleggen waarom hij zijn 
vak vaak even pijnlijk als geweldig vindt. 

In dit nummer vindt u ook een bondige stand van zaken over een dossier dat de 
voorbije maanden de culturele en audiovisuele sector sterk heeft verontrust: het 
behoud van de culturele uitzondering in het onderhandelingsmandaat van het 
vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. deAuteurs 
heeft hier samen met de beroepsverenigingen hard voor gepleit en wil alle politici 
danken die de culturele diversiteit verdedigd hebben en zullen blijven verdedigen.
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer en mooie, grappige én ontroerende 
momenten wanneer u naar ons talent van eigen bodem gaat kijken in de wondere 
wereld van de podiumkunsten
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Je bent zowel roman- als theater-schrij-
ver. Heeft dat altijd samengelopen? 
Het is het enige wat ik kan, ik kan geen 
poëzie of een filmscenario schrijven. 
Puur artistiek of creatief zitten roman- 
en theaterschrijven voor mij op één lijn, 
maar qua uitvoering zijn ze heel anders. 
Een roman maken is eenzaam werk dat 
vaak 2 jaar duurt en theater betekent voor 
mij collega’s hebben en op een korte tijd 
samen naar een eindpunt werken. 

Voor de rest is het ook professioneel zeer 
verschillend: ik ben voltijds schrijver en 
hoewel mijn boeken goed verkopen, zou 
ik mijn brood niet kunnen verdienen als 
ik geen theater schreef.

Hoe gedisciplineerd ben je als schrijver? 
Ik heb het al vaker gezegd maar ik haat 
schrijven. En tegelijkertijd kan ik het niet 
laten. Daarom schrijf ik de laatste jaren 
bijna uitsluitend op de trein, daar kan 

ik niet gaan lopen, of iets anders gaan 
doen. Ik rijd bijvoorbeeld naar Virton, 
de verst mogelijke bestemming met een 
railpass. Op de heenreis schrijf ik met de 
hand en op de terugreis steek ik het in 
de laptop, een ritueel dat groeide toen 
ik nog geen laptop had die een hele dag 
op batterijen kon werken. Researchen, 
plannen maken, nadenken en fantaseren 
doe ik heel erg graag maar het schrijven 
zelf vind ik een kloteboel.

Hij wordt aanzien als één van de 
grote Vlaamse schrijvers van onze 
tijd, en wie de roman ‘Suikerspin’ 
las of het gelijknamige theater-
stuk zag, zal dat vast beamen. Het 
is dan ook moeilijk te geloven dat 
Erik Vlaminck schrijven omschrijft 
als een kloteboel.  En toch… 

Erik Vlaminck
Schrijver

Suikerspin ®PhileDeprez



Waarom doe je het dan? Wat moet de 
wereld weten? 
Ik heb ooit het boek ‘De Portretten-
trekker’ geschreven, over mijn groottante 
die overal foto’s ging maken. Ik heb de 
indruk dat ik ook zo een portrettentrekker 
ben, dat ik de wereld op papier wil 
vastzetten. Net zoals een fotograaf iets 
gaat uitvergroten, of zijn focus op de 
achtergrond zet, ga ook ik aan het werk 
met de realiteit en speel ik in die zin 
vals dat ik bepaalde dingen ga over- of 
onderbelichten waardoor die realiteit 
fictie wordt.

Je wordt vaak omschreven als een 
geëngageerd schrijver. Begrijp je dat? 
Niet echt. Ik heb in de psychiatrie 
gewerkt en in de thuislozensector en ik 
heb dat werk zo goed mogelijk proberen 
te doen. Ik ben een soort schrijver die 
geen fantasie heeft, ik kan alleen maar 
schrijven over dingen die ik ken en 
dus waaien psychiatrisch patiënten of 
thuislozen vaak binnen in mijn werk. Is 
dat engagement? Ik heb ook ooit twee 

zomers als jobstudent op de kermis 
gewerkt, en die kermisfascinatie gebruik 
ik in ‘Suikerspin’. Het is altijd hetzelfde 
procédé.

Hoe kies je de theatergezelschappen uit 
waarmee je werkt? 
Ze vragen me of ik lees erover. Het gekke 
is dat ik bijna nooit zelf naar theater ga. 

Ik heb het voorbije jaar drie stukken 
op rij gemaakt: Olympique Dramatique 
heeft mij gevraagd iets te schrijven 
over de vergeten schrijver Van de Velde, 
Reinhilde Decleir van Tutti Fratelli 
schreef me een prachtige brief met de 
vraag of ik iets wou doen - dat werd ‘Diep 
in mijn hart’-  en met Suikerspin ben ik 
zelf naar Laika gestapt omdat ik gelezen 

had dat zij met allerhande constructies 
de baan opgingen en ik hen in staat zag 
om een kindermolen op scène te zetten. 

Je zit ook in de Raad van Bestuur van 
deAuteurs. Hoe kwam je daar terecht?  
Ik was tot 15 jaar geleden aangesloten 
bij een andere rechtenmaatschappij en 
ik ben daar boos weggegaan. Als ik een 
benefiettheatervoorstelling maak, wil ik 
niet dat men rechten gaat innen en daar 
kon geen uitzondering voor gemaakt 
worden. Lange tijd beheerde ik mijn 
rechten zelf, ik vond dat dat prima ging 
tot ik het liet regelen door deAuteurs. 
Nu besef ik wat voor een luxe dat is: 
zij onderhandelen over al het zakelijke 
en de enige gesprekken die ik moet 
voeren zijn de artistieke. En ook het ‘à 
la carte’-verhaal is bij hen bespreekbaar. 
Het zetelen in de Raad van Bestuur 
doe ik heel graag en bovendien zou ik 
gek worden mocht ik alleen maar met 
schrijven bezig zijn. 
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‘Ik heb de indruk 
dat ik ook zo een
portrettentrekker ben’

Hoe ben je als freelance actrice bij 
‘Suikerspin’ terechtgekomen? 
Ik las de roman om er in ‘Uitgelezen’ op 
TAZ over te praten. Het was de eerste 
keer dat ik iets van Erik Vlaminck las en 
een ware revelatie. De figuur van Miranda 
krijgt in de roman geen stem maar net 
dat prikkelt de fantasie, ik vond haar 
intrigerend. Ik heb die dag lang nagepraat 
met Erik, die toen al in onderhandeling 
was met Jo Roets om ‘Suikerspin’ voor 
theater te bewerken. Erik heeft Miranda 
in de theaterversie wel een stem 
gegeven, met mij in zijn hoofd. Ik denk 

dat Jo niet anders kon dan mij vragen 
voor die rol (lacht). Alleen was ik toen in 
Parijs bezig met ‘Les enfants du soleil’ 
en had ik aan Chokri Ben Chikha beloofd 
om ‘De Waarheidscommissie’ te doen. 
Uiteindelijk hebben we het helemaal 
herdacht. Erik heeft de novelle ‘Miranda 
van frituur Miranda’ uitgegeven, een 
monoloog die ik volgend jaar ga spelen, 
en in ‘Suikerspin’ zit er een deel van.

Hoe heb je je voorbereid? 
Zoals altijd door veel opzoekingswerk 
te doen. Ik was al bezig met ‘De 

Waarheidscommissie’, over de Sene-
galese dorpen die in 1913 in Europa 
rondreisden. Het was voor velen de 
eerste kennismaking met de zwarte 
medemens en onder het mom van 
artisticiteit moesten ze heel primitief 
in hutjes leven. Ook ‘Suikerspin’ heeft 
het over de mens als rariteitenkabinet: 
op de kermis kon je gaan kijken naar de 
vrouw met de baard of naar vergroeide 
siamese tweelingen, waar dan helaas 
veel misbruiken mee gepaard gingen. De 
donkere kant van de kermis intrigeert mij 
sowieso. 

Echte ‘forains’ kwamen haar feliciteren met de manier waarop ze het 
personage Miranda neerzette in het theaterstuk ‘Suikerspin’ en volgend 
jaar krijgt Miranda haar eigen monoloog. ‘Soms heb ik het gevoel dat 
mijn leven een kermis is’: een gesprek met Marijke Pinoy. 

Marijke Pinoy
Actrice

Marijke Pinoy ©Johan Jacobs
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Vanwaar die fascinatie? 
De kermis heeft iets theatraals, en het 
leven is ook een soort carrousel. Mijn 
leven voelt soms aan als een kermis: snel 
draaien, ondersteboven gaan, door elkaar 
geschud worden: ik heb het allemaal al 
gezien en gehad, veel researchwerk was 
dus niet nodig (lacht). 
Nee, ik heb altijd al een zwak gehad voor 
mensen die op één of andere wijze geen 
doorsnee manier van leven hebben en 
daardoor buiten het modale parcours 
vallen van wat er van een Europese 
burger verwacht wordt. 
Wat zit er - figuurlijk - in kelders verstopt 

en wat komt er naar boven in donkere 
krochten? Ik hou ervan om via een 
duidelijk kader, zoals een gezin of een 
afgebakende groepering, de mens te gaan 
zoeken. Mij interesseert uiteindelijk alleen 
maar die mens, hoe die er ook uitziet. 

Dat wil niet zeggen dat ik psycho-
dramatisch tekeer wil gaan op een scène. 
Ik vind de vorm van Erik - of die van 
Dimitri Verhulst - zeer schoon: je voelt 
mededogen; die mensen kunnen er niets 
aan doen, maar de uitwerking is heel 
hard én tragikomisch. De personages zijn 
ook heerlijk politiek incorrect! Iedereen 
vindt Miranda een slechte moeder en 
dan is het fijn haar te verdedigen, omdat 
je altijd uitkomt bij een kern van graag 
zien. 
Voor mij geven zo’n personages een fractie 
prijs van wat wij krampachtig proberen 
te verbergen in al onze zogezegde 
subtiele culturele gedragingen. De 
kermislui die Erik beschrijft roepen nog 
letterlijk mensen naar hun kraam. Wij 
doen allemaal alsof wij dat niet doen: wij 
zijn niet met commerce bezig, maar met 
kunst! Maar als ik rondom mij kijk, zie ik 
dat veel nu georganiseerd is via bureaus 
die op een zo goed mogelijke manier 
alles aan de man brengen. En wat is het 
verschil?

‘De kermis heeft iets 
theatraals, en het
leven is ook een soort 
carrousel’

Suikerspin ®PhileDeprez

Suikerspin ®PhileDeprez
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‘Vergiet’ handelt over dementie. Hoe 
kwam je daarbij? 
Ik heb het stuk samen met Sarah Van 
Overwaelle gemaakt, met wie ik de kern 
vorm van De Nietjesfabriek, ons eigen 
gezelschap. Sarah haar oma was dement, 
waardoor het thema dicht bij haar 
lag. Ook voor mij was het persoonlijk: 
mijn oma raakte beetje bij beetje haar 
taal kwijt, ze verloor woord na woord. 
Tegelijkertijd wist ze nog perfect wat 
ze wou zeggen. Dat is op zich geen 
dementie maar heeft ook te maken met 
wat er gebeurt als je ouder wordt: het feit 
dat je je grip op het leven verliest.

Het is een stuk voor kinderen. Hoe 
evident was het om die thematiek naar 
hen te vertalen? 
Eigenlijk zijn kinderen er het ideale 
publiek voor. Heel veel kenmerken van 
dementie vind je namelijk ook terug bij 
hen: het associatieve, het impulsieve, 
plotse emotiewissels, niet goed weten 
wat wel en niet mag. We hoopten dat 
kinderen na het zien van ‘Vergiet’ op een 
andere manier naar dementie zouden 
kijken en dat blijkt nu ook: ze zien de 
ernst van de zaak wel in, maar plaatsen 
het niet meteen als een ziekte, als iets 
waar je van weg moet blijven. Van hun 
omgang kunnen volwassenen iets leren.

Wat is het opzet van jullie gezelschap? 
We willen ‘volwassen’ thema’s voor 
kinderen toegankelijk maken door 
fantasierijk te werken. Qua vorm werken 
we heel poëtisch. Ik ben dol op poëzie, 
en schrijf de teksten, en Sarah stopt die 
poëzie ook in het beeld. Die twee dingen 
nieten we dan samen, vandaar de naam 
Nietjesfabriek. Nietjes worden overigens 
ook gebruikt om wonden dicht te nieten. 
Dat helende is voor mij ook belangrijk, 
ik vind het troostende van theater heel 
mooi.
We willen de kinderen niet 
onderschatten. Ik mik liever te hoog om 
bij try-outs te merken wat te moeilijk is. 

Zijn masterproef aan de theateropleiding van het KASK werd opgepikt 
en zijn carrière stond op de rails. Freek Mariën werd met ‘Vergiet’ im-
mers geselecteerd voor TAZ 2012 én won er ook de Kaas en Kappesprijs 
voor de beste jeugdtheatertekst uit het Nederlands-Duitse taalgebied 
mee. Een gesprek met een talentvolle  24-jarige theatermaker. 

Freek Mariën
Theatermaker

Maxim Storms en Freek Mariën in Vergiet ©Tom Callemin
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Je hebt al met heel wat gezelschappen samengewerkt. Zoek je 
die veelheid bewust op? 
Ik doe graag verschillende dingen. Ik denk intussen wel een 
paar ‘loyaliteitsbondjes’ te hebben zoals met Braakland of met 
Dimitri Leue. Het is fijn om te variëren van een strakke regie 
in dienst van de tekst naar ‘de vloer is van jou, doe maar!’ en 
daarnaast dan nog eigen creaties te hebben. Samen met Elke 

Ze heeft al met een indrukwekkend aantal mensen 
samengewerkt, en houdt van overgave en veelheid. 
Waar het bij haar om draait in theater vat ze samen 
als ‘plezier, generositeit en liefde’. Een gesprek met de 
jonge theatermaker Janne Desmet. 

Janne Desmet
Theatermaker

En vaak is het ritme aanpassen genoeg. 
Het ligt vaak niet aan de moeilijkheid van 
je stuk dat kinderen afhaken maar aan 
hun concentratieboog, die maar groeit 
naarmate ze ouder worden. En dan doet 
een actiescène tussen twee tekstblokken 
wonderen.

Na ‘Vergiet’ kwam ‘Altijd tijd voor taart’ 
– waarover gaat die voorstelling? 
‘Altijd tijd voor taart’ gaat over tijds- 
en prestatiedruk, en misschien nog 
concreter over prioriteiten. Die druk 
hebben we bij het maken ook zelf 
gevoeld: het maken van die voorstelling 
is een stuk hectischer verlopen. Een paar 
weken voor de première merkten we dat 
het nog niet echt klopte. We hebben 
besloten dat ik niet zou meespelen maar 

zou regisseren en hebben er een nieuwe 
acteur bijgehaald. Ik ga in de toekomst 
misschien wel minder spelen en me meer 
concentereren op regisseren en schrijven. 

Hoe verloopt je schrijfproces? 
Meestal maak ik een soort werktekst of 
schrijf ik situaties uit, materiaal waar we 
mee gaan improviseren. Op basis van de 
improvisaties schrijf ik nieuwe teksten 
of pas ik dingen aan en poëtiseer ik het 

geheel. Op het einde ga ik echt letterlijk 
puzzelen: ik tik alles uit en met schaar en 
plakband ga ik op de vloer aan de slag. 

Wat zijn jouw ambities of dromen nog? 
Ik zou graag nog eens iets maken voor 
volwassenen. En het lijkt me ook fijn eens 
iets te schrijven om het dan los te laten: 
wat gebeurt er als je een gezelschap je 
tekst toevertrouwt en het zijn gang laat 
gaan? Dat lijkt me spannend.
Van onze eerste voorstelling ‘Derwazeens’ 
heb ik een boekje gemaakt, dat ik nu 
afwerk. Ik schreef ook een kortverhaal 
voor een bundel voor 8-jarigen over 
vriendschap, die Michael De Cock en 
Gerda Dendooven samenstellen. Voor 
het eerst ben ik dus met proza bezig, en 
dat geeft zin in meer.

‘Ik tik alles uit en
met schaar en plakband
ga ik op de vloer 
aan de slag.’
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Thuy en Bruno Herzeele met wie ik 
‘Vrolijke verhalen over dode stadsvogels’ 
maakte, zit ik in het theatercollectief La 
cité moderne – Bruno had gewoond in zo 
een vroegere cité in Brussel en het idee 
erachter sprak ons aan: een smeltkroes 
van mensen, alle financiële lagen van 
de maatschappij in één omgeving 
samenbrengen met gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dat heeft een 
laag- en ook een hoogdrempeligheid 
en dat klopt zo hard met wat ik met 
theater wil: spelen voor iedereen. Het 
idee is ontstaan uit het verhaal van 
het modernisme. En ook ik ben een 
verhalenmens, idealistisch, utopisch en 
naïef.

 

Waarin schuilt jouw utopie en naïviteit 
dan? 
Ik kom uit West-Vlaanderen waardoor 
er religieus bloed door mijn aderen 
stroomt. Ik was altijd fan van catechese, 
niet van de wetten die erbij horen of van 
het schuld-en-boete-verhaal, maar wel 
van het feit dat iedereen samenkomt, er 
een man vooraan verhalen vertelt en je 
kan meedoen. Dat samenzijn en -doen 
zit ook in mijn voorstellingen; ik ben als 
het ware op zoek naar een alternatief om 
samen rituelen te delen. Ik mis ook de 
troost die gelovigen uit hun verbeelding 
kunnen halen en het plezier van elke 
zondag na de mis na te praten.

Het klinkt allemaal wat nostalgisch. 
Nostalgie is een heel groot woord 
voor mij. ‘Hek’, één van mijn 
lievelingsvoorstellingen waar ik ook 
supertrots op ben, zit er vol van. Op 
locatie speelt dat in een wei: kinderen 
gaan er totaal in hun fantasie en 
volwassenen keren terug naar hun 
kindertijd met een grote smile op hun 
gezicht. Ik mis ook het kind-zijn. Ik vind 
het heerlijk om na het spelen van ‘Hek’ te 
ruiken naar een combinatie van gras, zon, 
zweet en aarde: zo rook je wanneer je 
als kind vollenbak was gaan spelen. Dat 
kanaliseert zoveel, je hebt dan echt een 
uitlaatklep en ik geloof dat je dan beter 
bestand bent tegen het leven.

Wat wil je in de toekomst nog gaan 
doen? 
Ik ben nu bezig met ‘dag dag’, een tekst 
van Joke van Leeuwen in Het Paleis. Wat 
mijn eigen creaties betreft, wil ik verder 
onderzoeken in welke mate het publiek 
ook mijn regisseur kan zijn, een beetje 
zoals stand-up comedians werken. De 
voorstelling ‘Vogels’ is echt gegroeid 
met het publiek, de selectie van tekst 
gebeurde mede door hen.
En ik wil in de veelheid aan dingen die 
ik doe, ook genoeg mezelf blijven: ooit 
zei iemand op het Lemmensinstituut dat 
we moesten gaan voor ‘joy, generosité et 
amour’,  die drie dingen met veel overgave: 
daar komt het bij mij wel op neer. 
Daarnaast wil ik graag nog meer dingen 
voor tv doen. Ik heb net een geweldige 
draaiperiode achter de rug met regisseur 
Jakob Verbruggen. ‘Ontspoord’ komt in 
september op vtm. Ik heb daar heel erg 
veel geleerd. Een vriend-scenarist zag ooit 
een auditie van me en zei: ‘Jij speelt niet 
voor de camera maar voor alle mensen 
die errond staan’. Dat is waar, en die 
uitdaging wil ook zeker aangaan: spelen 
voor de kijker die thuis in de zetel zit. 

‘Ik vind het heerlijk 
om na het spelen van 
‘Hek’ te ruiken naar een 
combinatie van gras, 
zon, zweet en aarde.’

Hek ©Clara Hermans

Hek ©Clara Hermans
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Was je erbij toen ‘Theater aan zee’ de 
eerste keer georganiseerd werd? 
Ja, ik was er van bij het prille begin bij 
betrokken. We zijn in 1996 begonnen, 
met een evenementieel festival waar 
jonge mensen kwamen performen, en dat 
is organisch en rustig gegroeid zoals we 
het wilden. In 2006 werden we de eerste 
keer structureel gesubsidieerd, waardoor 
we mensen in dienst konden nemen en 
het festival een vlucht nam, zeker naar 
professionalisering en kwaliteit van de 
voorstellingen.
‘Theater aan zee’ was een zeer geladen 
term en hintte specifiek naar een 
bepaalde vorm van representatie, TAZ 
is intussen multidisciplinair. We willen 
muziek, theater, literatuur en alle 
mogelijke cross-overs zoals die ook in 
het theaterlandschap overal aanwezig 
zijn. Het multimediale en ook design 
wordt erbij betrokken, iedereen kan zijn 
ding doen en de grenzen aftasten van 
wat en hoe iets te presenteren. Klassieke 
zaalopstellingen staan ter discussie, 
weinigen kiezen nog voor een black box 
in een afgesloten zaal met een podium 
en afscheiding acteur-publiek; iedereen 
probeert een mengvorm van verandering 
en het publiek gaat daarin mee. 

Hebben jullie een specifiek publiek? 
We hebben een breed en niet-regulier 
theaterpubliek, elk jaar valt het auteurs 
en acteurs op hoe uniek de samenstelling 
van ons publiek is. Oostende heeft 
ook zoveel troeven: je kan er zorgeloos 
cultuur beleven in een vakantiestad 
waar je ook nog lekker kan eten en goed 
kan uitgaan. Mensen zijn ontzettend 
nieuwsgierig en willen iets ontdekken. 
Voor mij is nieuwsgierigheid de essentie 
van mens-zijn en TAZ richt zich ook 
echt tot de homo universalis met een 
openheid naar dat unieke conglomeraat 
van disciplines.
We hebben een grote tolerantie bij ons 
publiek. Ze weten dat ze nooit bedrogen 
worden. Alles wat we aanbieden is goed 
en ofwel smaak je het ofwel smaak je 
het niet, maar er is altijd plaats om daar 
achteraf samen over te praten. 

Hoe belangrijk is de ontmoetingsfunctie 
van het festival? 
Die is altijd al van het allergrootste 
belang geweest. Jonge makers moeten 
met gevestigde waarden kunnen praten 
en ook het publiek heeft directe toegang 
tot alles. Wij hebben nergens een VIP-
ruimte, we vermijden dat absoluut. Wie 

bij ons komt spelen, of het nu Josse De 
Pauw is of iemand anders, zit vaak samen 
met zijn bewonderaars ergens op een 
terras. Ik vind dat schoon en het is ook 
de bedoeling van TAZ: cultuur onder de 
mensen brengen en direct toegankelijk 
maken. 
Zeer toegankelijke voorstellingen 
staan hier naast het moeilijkere werk 
en dat geeft ook een sociale mix in het 
publiek: Jan met de pet en de high brow 
cultuurliefhebber komen allebei.

TAZ 2013 heeft de Roovers als curator. 
Wat mogen we verwachten? 
Alle leden van de Roovers zijn op 
het festival ooit al aan bod gekomen 
maar als gezelschap hadden ze er nog 
nooit gestaan. Ze zijn anarchistisch 
georganiseerd, werken nooit met een 
regisseur, en maken ontzettend veel 
zijsprongen naar andere disciplines 
wat heel nauw aansluit bij de manier 
waarop wij ons festival willen opzetten. 
Een samenwerking moest er dus ooit 
van komen en nu is het zover. Het is 
superplezant maar heeft tegelijkertijd ook 
heel wat voeten in de aarde gehad. Als we 
hen vroegen wie ze wilden uitnodigen 
kwam je bij ongeveer iedereen uit! (lacht). 

Van 1 tot 10 augustus 2013 is het weer zover: Oostende wordt ingepalmd 
door TAZ, het jaarlijkse multidisciplinaire festival waar theater, muziek, 
literatuur en andere disciplines hand in hand gaan en elkaar bevruchten. 
Een gesprek met de bevlogen festivalcoördinator, Luc Muylaert. 

Luc Muylaert
Festivalcoördinator TAZ

Luc Muylaert ©Christophe Brysse

Blue remembered hills - de Roovers ©Stef Stessel

Manon & Jean van Florette
Comp. Marius©Raymond Mallentjer
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Aan een curator vragen we ook dat ze 
een aantal eigen voorstellingen brengen 
die ze representatief vinden voor hun 
gezelschap. Dit jaar zijn dat onder andere 
een aantal locatiestukken waar we zeer 
blij mee zijn. Wanneer gezelschappen 
de fysiek aanwezige ruimte gebruiken 
scheelt dat niet alleen heel wat 
opbouwwerk, maar ook artistiek voegt 
het iets toe. Zo spelen de Roovers ‘Blue 
remembered hills’ in de duinen, zoals 
Dennis Potter het geschreven heeft. Dat 
gaat er prachtig staan. 
Eén van dé paradepaardjes van het 
festival is voor mij De Noces, gebaseerd 
op ‘De Bruiloft’ van Tsjechov en ‘Les 
Noces’ van Stravinsky. Het is zeer 
groots opgevat, het publiek krijgt eten 
en je krijgt gedegen teksten, muziek 
én acteurswerk: dat is TAZ als het ware 
samengebald in één voorstelling.

deAuteurs steunt dit jaar het programma 
‘Helden aan zee’. Jonge mensen krijgen 
dus opnieuw een prominente plek op 
TAZ? 
Zeer zeker, we willen hen kansen 
geven en hun toekomst veilig stellen. 
We hebben dat in het verleden vooral 
gedaan met jonge theatermakers en 
muzikanten. Nu komt literatuur erbij, wat 
mij zeer blij maakt want ik ben zelf een 
onwaarschijnlijke literatuurfanaat. Ik las 

een paar maanden geleden in iTems over 
de ‘Jonge Helden’ op de boekenbeurs en 
was daar bijzonder door gecharmeerd. 
Lies van Gasse zal nu ook curator zijn 
van het programma ‘Helden aan zee’. Zij 
selecteerde enkele jonge auteurs, die 
elk een dag in de kijker staan. ‘s Middags 
stellen ze zichzelf voor in het bijzijn van 
één van de grote gevestigde auteurs en 
’s avonds krijgen ze nog een volledige 
‘show’ van zichzelf, waarbij opnieuw 
het multimediale opvalt: muziek, strips, 

performance, het kan en mag allemaal. 
We delen dit jaar ook opnieuw de Sabam 
theaterschrijfprijs uit. Ik vind het mooi dat 
de auteursverenigingen aanwezig zijn. 
Eén van onze missies is jonge kunstenaars 
laten overleven op een correcte manier, 
en dan bedoelen we het niet enkel 
financieel. Auteursverenigingen zijn zeer 
belangrijk, het zijn de mensen die ervoor 
zorgen dat er op termijn nog producties 
kunnen zijn. Het gote publiek moet daar 

ook eens van doordrongen worden, dat 
het allemaal niet zo simpel is dat hij op 
de radio muziek hoort of een boek leest. 
Mensen werken daarvoor, en zijn er soms 
jaren mee bezig! 
 
Aandacht voor de auteursverenigingen: 
we kunnen het alleen maar toejuichen! 
www.theateraanzee.be
van 1 tot 10 augustus 2013. 

Voor TAZ en deAuteurs selecteerde curator Lies 
van Gasse acht Helden, gedreven kunstenaars 
met verrassende performances. Elk van hen kan 
je twee keer aan het werk zien, ’s morgens in 
Hardgekookt, ’s avonds in Helden aan Zee.

‘Wie bij ons komt spelen, 
zit vaak samen met zijn 
bewonderaars ergens 
op een terras’

de Roovers ©Stef Stessel.
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Peter
Anthonissen
Dramaturg

Hij is dramaturg bij fABULEUS in Leuven en bij Theater Artemis in Den Bosch. Op onze vraag naar een interview 
antwoordde hij: ‘Ik hoef niet zo nodig persoonlijk centraal te staan’. Meestal is hij degene die de vragen stelt 
en net daarom leek het ons interessant om de rollen eens om te keren. Een gesprek met Peter Anthonissen. 

Wellicht de meest gestelde en de minst 
eenvoudige vraag: wat is dramaturgie 
eigenlijk?
Strikt gesproken heeft dramaturgie te 
maken met de structuur en de opbouw 
van een werk, of dat nu een tekst, een 
voorstelling of wat mij betreft muziek of 
een beeldend werk is. Concreet beweeg 
ik me als dramaturg altijd in een eerste 
cirkel of in de onmiddellijke nabijheid 
van de makers. Het is een klankbord/
feedback functie. ‘De eerste criticus’ 
wordt een dramaturg weleens genoemd. 
Maar dan hebben we het al over de 
eindfase van een voorstelling terwijl 
daar natuurlijk veel fases aan vooraf 
gaan. Researchen en gesprekken voeren 
is ook heel belangrijk. Ik zeg altijd: ‘Ik stel 
de vragen, jullie geven de antwoorden’. 
Als er een tekst geschreven wordt, gaat 

dramaturgie in de oudste betekenis 
van het woord over het begeleiden 
en opvolgen van de schrijver bij het 
schrijven van zijn tekst.
 
Een soort tussenpositie lijkt het wel.
Inderdaad, een tussenpositie tussen 
schrijvers en makers als dat niet dezelfde 
personen zijn, tussen voorstelling en 
publiek en ook wel tussen makers en de 
afdeling communicatie in een huis. Ik 
fungeer ook als schakel in verband met 
wat we naar buiten brengen over een 
voorstelling en op dat moment benoem 
ik ook dingen, hoewel ik zoveel mogelijk 
de woorden van de makers gebruik. 
Naar het publiek, vertrek ik in mijn hoofd 
van drie basisvragen: wat willen we met 
deze voorstelling vertellen? Vertelt ze 
dat ook? En als ze dat niet vertelt, wat 

vertelt ze dan? Vertellen hoeft daarbij 
niet altijd verhalend te zijn. Zodra je op 
een podium staat, communiceer je iets, 
ook bij een dansvoorstelling. 

Jij lijkt nog expliciet het onderscheid 
te maken tussen tekstvoorstellingen en 
dans. Hoe zie je de cross-over tussen de 
verschillende disciplines? 
De cross-over is vandaag de dag heel erg 
aanwezig en ik vind het goed dat we –
ook op academisch niveau- geëvolueerd 
zijn naar de term podiumkunsten. Maar 
binnen het vervagen van die grenzen 
ben ik wel heel erg geneigd om het op 
te nemen voor de tekst. Niet omdat ik 
tekst per se een betere communicator 
vind dan beeld, muziek of een andere 
discipline maar ik ijver er wel voor om 
voldoende aandacht op te brengen voor 

Peter Anthonissen ®PhileDeprez
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de artistieke kwaliteit van de tekst als 
entiteit op zich. Wat niet wil zeggen dat 
tekst altijd moet, hè! Bij dans ben ik vaak 
degene die aan de choreograaf vraagt of 
hij die tekst er echt in wil. (lacht)

Jij bent ontzettend begaan met het 
jonge theaterwerk. Welke tendensen 
zie je? 
Om over tendensen te spreken vind ik dat 
je een representatief of exhaustief beeld 
moet hebben en dat heb ik niet. Maar een 
paar dingen vallen me wel op. Zo stelt een 
generatie jonge theatermakers opnieuw 
de tekst als element centraal. Op TAZ 2012 
vielen zowel Rebekka de Wit als Hof Van 
Eede in de prijzen en beiden vertrekken 
ze vanuit tekst. Ik denk ook aan mensen 
als Freek Vielen of Tom Struyf. Zij zijn ook 
bezig met een soort verwoorden van een 
zoeken naar een sociaal-politieke positie.
Het valt me ook op dat de jonge generatie 
vrij weinig doet met de nieuwe media. 
Integendeel, ik zie net een enorme drang 
naar zeer ambachtelijk theater. Kijk 
bijvoorbeeld naar wat ik doe-het-zelf- of 
knutseltheater noem, vaak discipelen 
van Benjamin Verdonck zoals Annelies 
Van Hullebusch of Jozef Wouters. Zij 
knutselen vaak letterlijk iets in elkaar 
in hun atelier, vaak op het snijvlak van 

theater en beeldende kunst, maar wars 
van alles wat met nieuwe media te maken 
heeft. Dat vind ik ook heel frappant. 
Ik denk dat de keuze voor theater in 
de brede zin van het woord een keuze 
voor authenticiteit impliceert. Misschien 
zelfs een nostalgische keuze in de 
ogen van sommigen. Je kiest toch - een 
paar zeldzame uitzonderingen niet te 
na gesproken - voor een fysiek lijfelijk 
contact met je publiek. In dit digitale 
tijdperk is fysieke aanwezigheid niet altijd 
vereist maar de keuze alleen al van jonge 
mensen om in theater iets te gaan maken, 
is een andersoortige keuze.

Jij die zowel in Vlaanderen als in 
Nederland aan de slag bent: wat valt je 
op? 
In Nederland valt mij al een tijdje een 
kunstvijandig klimaat op. De politieke 
beslissing om de subsidies daar drastisch 
te verminderen, heeft het misschien in 

de hand gewerkt maar het had al wel zijn 
voorgeschiedenis: er waren al dalende 
publiekscijfers binnen het gesubsidieerde 
theater en er was het kijken naar de 
kunstenaar als een soort subsidievanger 
wat op een bepaald moment zeer 
verontrustende vormen aannam. Ik ben 
soms bang dat Vlaanderen Nederland 
achterna huppelt in dat soort dingen. Ik 
vind de manier waarop er over Jan Fabre 
in sommige van onze media bericht 
wordt, intussen ook een voorbeeld van 
kunstvijandig denken. Ik hoop dat het geen 
voorbode is van een denken dat zich straks 
ook in de politiek doorzet. Maar ik ben wel 
heel blij dat er actief nagedacht wordt over 
hoe het met de subsidiëring van de kunst 
in Vlaanderen verder moet. Ik ben zeer 
benieuwd om te zien wat de herziening 
van het kunstendecreet gaat geven.
 
Waar ben jij nu mee bezig? 
De voorstelling ‘Never Never Wonder’, 
over de historische figuur waarop het 
personage van Peter Pan zou gebaseerd 
zijn, gaat bij Artemis in première op 2 
augustus. Dat betekent dat ik voor het 
eerst in 5 jaar niet de hele periode van 
het TAZ-festival in Oostende ga zijn, 
wat wel jammer is. Maar soms moet een 
mens keuzes maken. (lacht)

‘In Nederland
valt mij al een tijdje 
een kunstvijandig 
klimaat op’

‘Sorry dat ge ’t zo te weten moet komen maar beter nu dan ooit’ - fABULEUS © Clara Herman
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In de verschillende vrijhandelsakkoorden 
die tot nu toe onderhandeld werden (Ja-
pan, Canada, Korea), werden audiovisuele 
diensten steeds uitgesloten. De Europe-
se Unie is er immers steeds vanuit gegaan 
dat audiovisuele diensten niet enkel een 
commerciële waarde hebben, maar ook 
dragers zijn van culturele identiteit en 
diversiteit en daarom geen deel konden 
uitmaken van de vrijhandelsakkoorden. 

Als de culturele en audiovisuele sec-
tor uit het vrijhandelsakkoord worden 
gehouden, kunnen de Europese lidsta-
ten zelf hun beleid blijven bepalen en 
beschermende maatregelen opleggen 
voor het behoud van de culturele sec-
tor (subsidies, quota, ..). Als de ‘culturele 
uitzondering’ niet behouden wordt, kan 
Amerika eisen om alle ‘concurrentiever-
valsende maatregelen’ af te schaffen en 
komt deze steun op de helling te staan. 

Het behoud van de financiële steun en 
preferentiële behandeling voor Europe-
se audiovisuele werken is cruciaal voor 
het voortbestaan van een sector die 4,5 
% vertegenwoordigt van het Europese 
BBP en meer dan 8 miljoen mensen te-
werkstelt. In Vlaanderen alleen al werd 
de omzet van de audiovisuele sector be-
rekend op 2,7 miljard euro en een toe-
gevoegde waarde van  1,1  miljard  euro. 
652  werkgevers geven  werk  aan  onge-
veer  8000 mensen.  Daarnaast  telt  de 
sector ook nog een kleine 6000 zelfstan-
digen (bron: Flanders DC) . Niet te onder-
schatten dus. 

Ministers Lieten en Schauvliege hebben 
samen met 16 andere Europese Mi-
nisters van Cultuur en Media een brief 
ondertekend waarin wordt gepleit voor 
een divers en stimulerend Europees 
audiovisueel beleid en waarin wordt 
gevraagd om de audiovisuele diensten 
uit te sluiten uit het vrijhandelsakkoord. 
Wij kunnen dit initiatief alleen maar 

toejuichen. De Vlaamse Regering is in 
de discussie rond het onderhandelings-
mandaat voor het vrijhandelsakkoord 
tussen de EU en de VS één van de meest 
consequente en duidelijke gespreks-
partners geweest. Vlaanderen heeft, net 
als België, van bij het begin gevraagd 
om in het mandaat te laten opnemen 
dat de EU de culturele uitzondering 
zou behouden. Dit standpunt bewaakt 
ontegensprekelijk de culturele diversi-
teit, en vrijwaart de maximale beleids-
ruimte om nu of in de toekomst maatre-
gelen te nemen ter ondersteuning van 
de audiovisuele sector.

Op Europees vlak hebben meer dan 
5000 scenaristen, regisseurs, acteurs en 
producenten een petitie ondertekend 
voor het behoud van de culturele uitzon-
dering . 

De positie van de Europese culturele 
en audiovisuele sector ten opzichte van 
Amerikaanse bedrijven blijft zwak en de 
liberalisering van deze diensten zal dit 
niet verbeteren. Integendeel, het zal de 
dominantie van de Amerikaanse cultuur 
op de Europese markt alleen maar ver-
sterken. Er moet tot elke prijs voorkomen 
worden dat Amerikaanse werken als ‘Eu-
ropees’ kunnen bestempeld worden en 
zo rechtstreeks toegang krijgen tot Eu-
ropese steunmaatregelen en quotabepa-
lingen van de lidstaten. 
De lobbymachines van Amerikaanse reu-
zen zoals Netflix, Google, Apple, Amazon, 
enz. zijn enorm.

Enkel de uitdrukkelijke uitsluiting van de 
audiovisuele diensten uit het onderhande-
lingsmandaat kan de bescherming van de 
Europese culturele diversiteit garanderen. 
deAuteurs heeft, samen met de Vlaamse 
audiovisuele sector, dit dossier van nabij 
gevolgd en de gevaren van het opgeven 
van de culturele uitzondering aangekaart 
bij Vlaamse en Europese politici. 

Het Europees Parlement heeft op 23 mei 
jl. een resolutie aangenomen waar ge-
pleit wordt voor het behoud van de cul-
turele uitzondering. 

Op 14 juni jl. hebben de ministers van 
Handel van de Europese Unie, na een 
hele dag onderhandelen, een compro-
misakkoord bereikt over de inhoud van 
het vrijhandelsakkoord met de Verenig-
de Staten. De audiovisuele sector wordt 
voorlopig buiten het akkoord gehouden, 
maar kan later wel nog worden toege-
voegd. Op dat moment heeft eurocom-
missaris Karel De Gucht, bevoegd voor 
het voeren van de gesprekken over de 
vrijhandelsakkoorden, het akkoord nodig 
van elkeen van de lidstaten. Dit zal niet 
evident zijn, gelet op de harde houding 
inzake van Frankrijk en een groot aantal 
andere lidstaten, waaronder België. 

De audiovisuele sector haalt opgelucht 
adem en deAuteurs zal, samen met 
Vlaamse, Belgische en Europese politi-
ci, dit dossier nauwgezet blijven volgen. 
Indien de audiovisuele diensten toch 
nog toegevoegd zouden worden aan het 
mandaat, moet volgens ons eerst een 
‘impact assessment’ plaats vinden. De 
audiovisuele sector zorgt voor economi-
sche groei in Europa. Het is bijgevolg niet 
meer dan logisch dat wordt nagegaan 
wat de impact van eventuele toegevin-
gen aan Amerikaanse lobbyreuzen kan 
zijn op de film -en televisiesector en de 
bijhorende culturele eigenheid van de 
verschillende lidstaten.

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. De komende maanden wordt er druk 
onderhandeld over een vrijhandelsakkoord tussen Europa en verenigde 
Staten. De economische belangen die op het spel staan, zijn gigantisch. 
Cruciale vraag voor ons: zal Europa de audiovisuele diensten in de 
onderhandelingsring gooien? 

De culturele uitzondering
is niet onderhandelbaar,
of toch?
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Binnen de podiumkunsten vervagen 
de grenzen steeds meer, maar waarin 
verschilt stand-upcomedy van theater? 
Comedy wordt geschreven en gemaakt op 
het podium, je kunt geen comedy-auteur 
zijn en niet zelf spelen. Subsidiëring 
werkt niet bij comedy, je moet een 
publiek vinden en de kwalificering 
gebeurt door hen. Je kan gelukkig wel 
beginnen in jeugdhuizen en cafés, de 
drempel is heel laag. 
Daarnaast moet het ook grappig zijn, 
anders is het geen comedy. De Amerikaan 
Bill Hicks zei het als volgt: ‘If they ain’t 
laughing, it’s just a guy talking’. Dat is 
een heel zwart-witte beoordeling: de 
zaal lacht of de zaal lacht niet. Bij theater 
kan je nog hebben: ‘ja, ik snap het niet 
helemaal’ – daar is meer grijs. Ontroeren, 
schofferen of choqueren kan natuurlijk 
ook, je kan zeker iets zeggen. De mooist 

mogelijke lach vind ik de lach tegen wil 
en dank. Zo een lach met smeedijzer van 
waarheid omringd: dat zijn vuistslagen. 
Maar dat heb je maar zelden, hoor, dat 
zijn echt de schone volzinnen van de 
literaire schrijver zeg maar.
Een groot verschil met theater is ook dat 
er geen vierde wand is, het is een dialoog. 
Je krijgt antwoord, ze roepen, ze geven 
energie terug. Soms word je geheckeld; 
dat gebeurt zelden in Shakespeariaanse 
stukken. ‘Fuck you Hamlet, jeanet, doe 
iets’ heb ik nog niet vaak gehoord (lacht). 
Je kunt het niet alleen doen of repeteren. 
Dat is ook de reden waarom je het niet 
kunt uitschrijven.

Hoe gebeurt het schrijven van comedy 
dan? 
Je begint met een idee, neemt dat mee 
op een podium, laat dat zien aan een 

publiek en die zeggen ‘aborteren’ of 
‘nog even laten doorbroeien’. Het is 
een heel pijnlijke en confronterende 
manier van schrijven, met heel veel 
twijfelen en schrappen. Voor mijn 
eindejaarsconférences is mijn regel: het 
moet én relevant zijn én grappig, ofwel 
heel relevant ofwel heel grappig: het is 
een curve van die twee.

Het lijkt me niet evident, stand-up 
comedy. Waarom doe je het eigenlijk? 
Ik ben handelsingenieur van opleiding 
dus ik zou met mijn diploma meer geld 
kunnen verdienen dan hiermee, net 
zoals de meeste comedians overigens. 
Of we zouden reclame kunnen gaan 
maken. Maar dat ligt moeilijk: een acteur 
die vaak verschillende rollen speelt, 
komt daarmee weg, wij niet. Van ons 
wordt er verwacht dat we zeggen wat we 

‘Als iets wringt, zit er comedy in’. Sinds 2009 brengt Michael Van Peel 
jaarlijks een eindejaarsconférence, ‘Van Peel overleeft…’ en hij doet dat 
mét succes. Hij kreeg ook al talrijke comedyprijzen en toch zou hij het 
niemand aanraden: comedy is een gruwelijke en pijnlijke bezigheid. 
Maar tegelijkertijd het meest fijne wat er is… 

Michael Van Peel
Stand-upcomedian
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vinden. Iedereen kiest dat natuurlijk voor 
zichzelf, maar ik kan het niet maken, ik 
moet in mijn hoofd die onafhankelijkheid 
kunnen bewaren. 
Wie overeind blijft in de comedy, is echt 
gepassioneerd. Wie denkt: ‘ik ga van mijn 
hobby mijn beroep kunnen maken, is in 
for a world of pain. Het is een heel fijn 
ding om te doen maar soms zo gruwelijk 
en pijnlijk, ik zou het iedereen afraden. 
(lacht)
De eerste keer op een podium is altijd 
goed, omdat je er staat als jezelf, je hebt 
geen verdediging, je bent oprecht. En die 
authenticiteit is één van de belangrijkste 
dingen in comedy, en meteen ook 
hetgene wij allemaal proberen te faken 
voor de rest van onze carrière. 
Als er niet gelachen wordt en je duiven 
hoort op de achterste rij ‘roekoe, roekoe’ 
dan is het ‘doodgaan’, echt het ergste 
wat er is. En in het begin gebeurt dat 
vaak, het is sadomasochisme. Maar de 
bulderlach van een publiek is als een 
shot heroïne; je kan er van de eerste keer 
zwaar verslaafd aan geraken. De meeste 
comedians zijn gewoon laughter-junkies 
die de rest van hun leven koortsachtig 
blijven zoeken naar die kick. Tegen wil en 
dank.

Wat doe je als het publiek niet lacht? 
Haal je dan een trukendoos boven?
Een comedian gaat voor de lach en wil zijn 
ideeën kwijt met de lach als glijmiddel. 
Vaak kun je een paar ‘dickjokes’ gebruiken 
om het publiek mee te nemen en dan 
genadeloos toe te slaan – dat is een 
klassieke tactiek: ‘some sugar to sweeten 
the medicine’. Veel grote comedians 
doen dat: echt vuile, platte, goedkope 
moppen afwisselen met diepzinnige 
inzichten of meningen. Alex Agnew, 
overigens mijn comedymentor, kan dat 
ook: hij zegt in heel platte termen soms 
iets heel intelligents. Dat vind ik mooi 
en veel cooler dan het omgekeerde: iets 
debiels zeggen met moeilijke woorden, 
dat is wat er heel vaak gebeurt op allerlei 
tv-programma’s, vooral dan in politieke 
praatprogramma’s.

Hoe selecteer je de ideeën voor je 
eindejaarsconférences? 
Ik volg de actua en datgene wat in mijn 
kop blijft zitten en iets losmaakt, hou ik 
bij. Als het wringt zit er misschien comedy 
in. Heel veel begint bij mij uit frustratie 
en boosheid en de clue is om daar dan de 
absurditeit uit te puren; je mag je publiek 
niet opzadelen met meer frustratie dan 
waarmee ze binnenkwamen, het moet 

therapeutisch werken, je moet niet nog 
harder gaan zagen. Ik begin meestal met 
te veel gezaag in mijn conférence en dan 
gooi ik er grappen in.

Wat frustreert jou? 
Oei, hoe lang hebben we nog? (lacht) 
Enkele thema’s komen steeds terug, 
zoals de futiliteit van onze Belgische 
wetgeving en onze problemen hier: we 
pinnen ons vast op hoofddoekjes of 

sneeuwballen waar kinderen op straat 
mee gooien. Op reis schaam ik mij soms 
rot. Ik was in Afrika tijdens de Arabische 
lente – ze staken zich daar in brand voor 
democratie en België vestigde toen het 
record van het land dat de langste tijd 
geen regering had. Die mensen vroegen 
me: ‘C’est quoi le problème en Belgique? 
Ce sont des tensions ethniques entre le 
Nord et le Sud?’ In Afrika, hè: waar de 

hutu’s en tutsi’s elkaar vermoordden. Ons 
grootste probleem is dat wij geen grote 
problemen meer hebben, wij verzinnen 
ze: een fietstochtje rond Brussel mag niet 
doorgaan en een aantal – hoeveel? Drie! 
Drie godbetert! - burgemeesters willen 
geen Vloms klappen. En dat geforceerd 
onveiligheidsgevoel... ik kan nog wel een 
tijdje doorgaan, hoor! 
 
Ik denk dat we het hier wel kunnen bij 
houden… We kijken al uit naar ‘Van Peel 
overleeft 2013’!

‘Echt vuile, platte
goedkope moppen 
afwisselen met, 
diepzinnige inzichten.’
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