


Spelers 
Karel van Koppen  Julius 
Gertom de Beer Olaf 
Sanne van Mourik  Marie Steuber 
Anja van Mourik  Sabine de Ongeduldige
Kik Verkaart   Frank Arnold/ De man met de Winterjas/ De Totaal   
   Onbekende
Carolien van der Mey  Dinah de Slaapvrouw 
Peter Piek   De man zonder Horloge / Ansgar/ De Graficus

Mariska Datema Geluid 
Charles Agerbeek Decor 
Jan Bremer  Licht 
Charlotte Louter en Grafische Vormgeving
Clemens Jonas

Regie-examen Ernestine de Wilde de Ligny (Pi) 
Onderdeel van de opleiding Theatermaker van de Theaterfabriek, 
een kaderopleiding theaterregisseur voor de amateurkunst.  
De Theaterfabriek is een samenwerkingsverband tussen het 
Rotterdamscentrumvoortheater en Kunstgebouw, Stichting Kunst 
en Cultuur Zuid-Holland. 

“’s Avonds als ik mijn broek in spanner klem, denk ik wel eens:  er zou wel een dag kunnen komen waarop dat raad-
selachtige systeem van het huiselijke, waarvoor ik alleen de verantwoording draag, reddeloos in elkaar zou storten. 
Dat hele grote keurige wonen, deze kosmos van het zich aankleden, toilet maken en vooral het afsluiten van kasten 
zou weleens plotseling in kunnen storten…”  
Het is winter. We zijn te  gast in het verlaten appartement van Marie Steuber, waar Julius en Olaf hun intrek 
hebben genomen om samen gelukkig te worden. Ze zijn echter gevangen in de wereld van hun persoonlijke 
denkbeelden en leefpatronen en tonen het onvermogen om tot elkaar te komen. Julius vergelijkt hen beiden 
met een weerhuisje: ‘ Als hij uit het raam kijkt en ik de kamer in dan gaat het regenen of sneeuwen. Als ik het 
raam uitkijk en hij de kamer in dan komt er zonneschijn’. De twijfel en het wantrouwen wordt steeds groter 
als fragmenten van oude pijnlijke herinneringen worden opgeroepen en ze geconfronteerd worden met de 
relativiteit van hun leefwereld en hun ordeningsprincipes. 
Met het ritmisch geluid van de deurbel verschijnen verschillende personen die in hun belevingswereld zijn 
blijven steken en verloren herinneringen met zich meedragen. 
Centraal in hun leven staat demonisch de jonge vrouw Marie Steuber als de metafoor voor hun ongelukkige 
zoektocht. Ze zoekt haar geluk in de magie en in de liefde bij verschillende mannen. Ze worstelt echter met 
een innerlijke leegte en wordt geconfronteerd met de zinloosheid van haar bestaan.
 
De historie, de tijd, de wetenschap, het geloof, de kunst, de moraal maar ook de kleinburgerlijke wereld met 
het geheim, de jaloezie , de belediging en de zinlose strijd, zijn de structuren waarbinnen de personages van 
Botho Strauss ordening en betekenis in hun leven zoeken. Ze hebben de primaire behoefte om dit te vinden 
buiten zichzelf in de liefde bij de ander. In het stuk wordt de zinloosheid en het onvermogen op subtiele en 
humoristische wijze in de verschillende dialogen belicht.
 
Met de gefragmenteerde verhaallijn toont Botho Strauss zijn postmoderne opvattingen waarvan enkele fun-
damentele kenmerken zijn: het relativisme en wantrouwen in de grote ordenende principes als religie, politiek, 
wetenschap, kunst en door een radicale twijfel aan de kenbaarheid van alles wat is. De ondertoon in dit stuk 
getuigt van een zeker cultuurpessimisme: de vervlakking van de maatschappij door toedoen van massamedia 
leidt tot contactarmoede: mensen worden economische producten die in feite niet meer echt met elkaar com-
municeren, maar veeleer een soort reclameslogans spuien.
 
 Het thema zal in wisselende mozaïeken van licht, beeld, tekst, beweging en geluid aan de toeschouwer 
gepresenteerd worden. Een theaterstuk waarmee de acteurs en de toeschouwers meegenomen worden op een 
ontdekkingsreis, een ervaring. Theater dat stimuleert tot verwondering als sleutel voor de verbeelding. 


