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Editoriaal

Het is een hele eer, beste
toeschouwer om u hier vandaag
voor de vierde keer op rij dit
toneelseizoen te mogen
verwelkomen. We bleven lang op
onze honger zitten door dat
vermaledijde virus maar dit seizoen
konden we onze schade meer dan
inhalen. Vier volavondproducties
hebben we dit seizoen voor u op de
planken mogen bregen en onze
kleine zusjes van JeugdtoneelTroep
Dzippie brachten u, met onze
ondersteuning, maar liefst twee 

jeugproducties. Zes stukken dus, dit
seizoen en wat zijn we daar blij mee.
Als 2020 ons iets geleerd heeft, dan is
het wel hoe onontbeerlijk theater is
voor ons welbevinden, voor ons geluk,
voor onze ziel en hoe diep we
vervolchten zijn met onze vereniging
en met u, beste toeschouwer. Want
zelfs al mochten we wel repeteren in
kleine groepjes, repeteren zonder
opvoering, zonder publiek, het bracht
ons niet het geluk en de voldoening
waarnaar we zo hunkerden. 



Vandaag brengen we u onze hekkensluiter "Het diner".  Niet direct een evidente
keuze gelet op het thema maar wel een heel hedendaagse, kritische thriller met
de nodige gelaagdheid. Precies zoals we het bij De Dijlezonen graag willen. 

Want het viel u misschien al op, zeker nu we dit seizoen zoveel voorstellingen
speelden: De Dijlezonen brengen u verschillende genres, maar wel altijd stukken
met enige diepgang. Dat betekent niet altijd dat het zware stukken moeten zijn, er
mag en moet op tijd en stond gelachen worden of gesidderd, maar wel altijd
stukken die u uitdagen en aan het denken zetten.  En dat ziet u ook prachtig in de
voorstelling van vanavond en in de regie van Frank De Beule terugkomen.

Bovenal hopen we, beste toeschouwer, dat u even veel deugd heeft beleefd aan
dit seizoen als wij Dijlezonen zelf. En dat we uw theaterziel hebben kunnen doen
zingen van contentement en genot. En bovenal hopen we dat we u volgend
seizoen opnieuw mogen verwelkomen, want alleen dan kunnen we samen onze
geweldige hobby blijven beoefenen, wij al makend en u al kijkend.

De Dijlezonen wensen u veel kijkplezier en een deugddoende zomer! 

 





CAST Paul    - David Willems                           Gerant - Wim Hambrouck
Claire - Tine Wijnants                             Garçon - Andreas De Haes
Serge - Peter Tack
Babette - Inge Van den EedenBUSINESS

Regie - Frank De Beule
Regieassistentie en souffleur - Eline
D'hooghe
Productieleiding - Liesa Verbiest
Sceneregie - Steffie Neyens, Bonny Humblet
en Lisa Vandeweyer

Geluid - Robin Vancuyck
Licht - Bertram D'hooghe en Paul Bielen
Geluidopnames - Wim Hambrouck 

Kostuum gerant - Josse Kormelink
Decor - Bieke Jorissen, Tom Vandeweyer,
Matisse Vandeweyer, Stany Quintens, Tine
Wijnants en Philippe Mommens
Grime - onder leiding van Chloe Morioux

Stemmen:
Michiel 15 jaar - Ralph Van Deuren
Michiel 8 jaar - Liese Vanhorenbeek
Rick - Pieterjan Douchy
Dakloze - Steffie Neyens

CREW







HET
VERHAAL

Twee broers, beiden succesvol in het
leven, spreken samen met hun
echtgenotes af in een restaurant. De ene
een vooraanstaande politicus, de andere
een academicus. 

Wat een onschuldig diner lijkt te zijn, blijkt
al gauw een maaltijd met een doel. Er is
namelijk een roze olifant in de kamer: de
kinderen van de beide echtparen hebben
een dakloze vrouw om het leven gebracht
en, zo blijkt gaandeweg, hun ouders
weten ervan.

Er moet dan ook afgesproken worden hoe
de situatie zal worden aangepakt. 

 De verschillen tussen de broers en hun
respectievelijke echtgenotes drijven
boven, hun eigen voorgeschiedenis kleurt
hun kijk op de actuele situatie en hun
houding ten opzichte van elkaar.

Hoe ver zullen ze gaan om hun kinderen -
en bij uitbreiding hun eigen leven - te
beschermen?   





DE TWEE
AUTEURS

De voorstelling van vandaag heeft twee
auteurs. Twee? Jaja, twee auteurs. Het is te
zeggen, het stuk werd geschreven door
Kees Prins, maar is gebaseerd op de
gelijknamige roman van Herman Koch.

HERMAN KOCH
Foto - JuliaSashevaP
License - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

KEES PRINS
Foto -DWDD  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kees_Prins_(DWDD,_2018).jpg
License - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:JuliaSashevaP&action=edit&redlink=1


Uit sympathie
 

Eddy Van Weddingen



Zowel Koch als Prins zijn hedendaagse, Nederlandse
creatievelingen. Koch is voornamelijk auteur van boeken en
scenario’s. Prins daarentegen is vooral gekend als acteur. Het
gebeurt wel vaker dat een boek bewerkt wordt tot een
toneelstuk, maar zelden gebeurt dat door twee tijdsgenoten
die elkaar dan ook nog eens goed kennen in het echte leven.

Koch en Prins waren beiden bedenkers, regisseurs en acteurs
in een in Nederland zeer gekende humoristische,
absurdistisch-satirische serie die van 1990 tot 2005 liep op
VPRO, Jiskefet. Het oorspronkelijke boek “Het diner” werd
uitgegeven in 2009, nog niet zo lang gelden dus. De
theaterbewerking volgde enkele jaren later, in 2012, toen Prins
het boek bewerkte en de voorstelling in zijn regie voor het
eerst op de planken kwam in Nederland. Sedertdien volgde
het stuk het succes van het boek. Vertaald in diverse talen en
opgevoerd door tal van professionele gezelschappen in
binnen- en buitenland. Een recent stuk, zeker naar
theaternormen waarin voorstellingen van ettelijke eeuwen
oud niet ongebruikelijk zijn.

Maar wie zijn Herman Koch en Kees Prins? 

Kees Prins, geboren in 1956, is de zoon van een politieagent
en bracht zijn jeugd door in Heemstede, waar het gezin
woonde. Al sinds zijn middelbare schoolcarrière geraakte hij
geboeid door theater en andere kunstvormen. Zo speelde hij
mee in een schoolproductie van Hendrik IV, zong hij bij een
rockbandje en toonde hij zich een begenadigd grafisch
kunstenaar. Na een vervolgopleiding aan de Academie voor
Kleinkunst, vormde hij het productiegezelschap De Duo’s. Zijn
carrière geraakte in een stroomversnelling en Prins speelde in
diverse televisieprogramma’s en films. In 2000 won hij zelfs
het Gouden Kalf, de Nederlandse Oscar, voor beste acteur.





Herman Koch is drie jaar ouder dan Kees Prins en werd geboren in 1953 in Arnhem. Als peuter
verhuisde hij naar Amsterdam-Zuid waar hij aan een eerder turbulente schoolcarrière begon
(Koch werd zelfs van de Montessorischool gestuurd wegens wangedrag). Als “Uomo Universalis”
liet Koch zich niet vangen en ontwikkelde zich op zijn eigen manier. Hij studeerde onder meer
Russisch, ging werken op een Finse boerderij (en leerde daar Fins) en begon stilaan te schrijven. In
1985 werd zijn eerste literaire werk gepubliceerd. Met “Het diner” uit 2009 brak hij internationaal
volledig door. Het boek was een bestseller in de Verenigde Staten in 2013, iets wat tot dan toe nog
nooit was gebeurd met een Nederlandstalige roman. Het boek werd ook drie keer bewerkt voor
film.

Zowel Koch als Prins zijn creatieve duizendpoten, bijzonder begenadigde acteurs en succesvolle
regisseurs en auteurs.  En ze hebben een bijzonder gevoel voor humor. Dat ziet u ook terugkomen
in “Het diner”, zowel in de roman als in de theaterversie. Het harde thema wordt verzacht door een
gevatte, zij het iets cynische, kijk op de wereld en het universum. Door het eerder open einde krijgt
het verhaal echter een dreigender kantje: zal gerechtigheid zegevieren?





DE
REGISSEUR

Frank De Beule is zo’n beetje vergroeid met het podium. Als jonge gamin van nog geen zes jaar oud,
stond hij voor het eerst op de planken en hij is er eigenlijk nooit meer af gegaan, met een uitstap richting
de kleine beeldbuis in de jaren ‘90.

Frank volgde les aan de academie van Lokeren (dictie van o.a. Katrien ‘Kotmadam’ Devos,
voordrachtkunst bij Chris Van Den Durpel en toneel bij Roger Bolders) en het conservatorium van Leuven
(toneel bij Nora Snyers). Een passage aan het conservatorium van Brussel (Senne Rouffaer) liep niet
positief af – voor Frank of voor meneer Rouffaer, dat laten we buiten beschouwing.

In de jaren ‘90 ging hij zoals gezegd enkele jaren professioneel. Hij speelde mee in diverse soaps zoals
Familie (meer dan 100 afleveringen als slechterik Ricky Vaerewijck naast Ronny Waterschoot), Wittekerke,
De Makelaar, Spoed, enz. Theater, zijn eerste liefde, werd uiteraard niet genegeerd. Hij speelde in die
periode bij ATLeuven en in het Fakkelteater. Twee jaar toerde hij doorheen heel Vlaanderen met Jenny
Tanghe in het toneelstuk “Regina Madre” (1999-2001).

Frank en De Dijlzonen zijn oude geliefden. Zoals dat vaak gaat met jonge minnaars, groeiden ze een
beetje uit elkaar, maar zoals het de ware liefde betaamt, keren ze ook steeds weer naar elkaar terug.
Frank kwam een eerste keer bij de Dijlezonen op 11 oktober 1986. Hij speelde in 5 jaar tijd mee in 6
producties en verliet toen de vereniging. 7 jaar later kwam hij terug, ditmaal niet als acteur maar als
regisseur. Hij maakte 15 stukken in 8 jaar tijd tot zijn functie als schooldirecteur niet langer combineerbaar
bleek met een actieve rol in de vereniging. Na weer eens 10 jaar kwam hij voor een derde keer bij de
Dijlezonen, ditmaal opnieuw als acteur. Sindsdien speelde hij mee in ‘Bourgeois Madame’, ‘Yerma, "Scènes
uit een huwelijk" (waarvoor hij genomineerd werd voor het Fiere Margrietjuweel) en eerder dit seizoen in
“De kras”. 

Vlak voor de “eerste lockdown” – erg toch dat we nu allemaal collectief de tijd kunnen aanduiden met
voor en na… - kroop Frank terug achter zijn regietafel bij De Dijlezonen en maakte hij de prachtige
bewerking van Agatha Christie’s “De onverwachte bezoeker”. 





Frank is een gevoelsmens en een liefhebber van mooi en goed leven. Dat alles uit
zich natuurlijk ook in zijn regies die doorleefd zijn maar ook rekening houden met
het visuele. Je zou kunnen zeggen dat Frank bovenal houdt van oprechtheid, in
de emoties van de acteur tot de gekozen decors, kledij en belichting, alles dient
om een mooi, doorleefd en estetisch beeld te creëren dat je als toeschouwer
meezuigt in het verhaal, zonder vals te zijn om theatraal over te komen. Zijn
jarenlange ervaring als leerkracht, “Meester Frank” is naar het schijnt een begrip
geworden, helpen hem om dit alles over te brengen aan zijn acteurs en, laten we
eerlijk zijn, ook wel een beetje om het zootje ongeregeld dat een regisseur voor
zich krijgt om te toveren tot een samenhangende ploeg. Want ook daar is Frank
een krak in: groepsgeest creëren en de sfeer erin houden. Vaak gaat dit moeilijk
samen met de acteurs hard aan het werk zetten, maar Frank slaagt er steeds
maar weer in om gezellige repetities te houden waar men als acteur toch
ontzettend hard van groeit. Een echte gave.

Frank speelde en regisseerde doorheen de jaren ook bij andere gezelschappen.
Goede herinneringen houdt hij over aan zijn regies van de musicals “Honk” en
“Floddertje” en aan zijn rol als keizer in “De Nieuwe kleedster van de Keizer” voor
kindertheater Stekelbaars.

Bij de Dijlezonen blijft vooral zijn regie van “Gelukkige Gezinnetjes” hangen
(nominatie Euripidesprijs 2004) en als acteur zijn rol van Johan in “Scènes uit een
huwelijk” (nominatie Fiere Magrietjuweel 2018).

Theater is voor Frank een zware verslaving. Daarnaast is hij een stevige
amateurkok (zijn pastei van konijn met pruimen is toppie), een hevige wandelaar
en reiziger (London, here I come!) en een fervent lezer (Agatha Christie!).



BUSINESS

Het Diner is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Nederlandse schrijver Herman
Koch. Hij vertrok vanuit waargebeurde feiten. 

De verhaallijn is gebaseerd op de moord op een dakloze vrouw in Barcelona. In
december 2005 werd de zwerfster María del Rosario Endrinal Petit door drie jongens uit
een gegoed milieu aan een bankautomaat mishandeld en daarna in brand gestoken.
De mishandeling werd vastgelegd door bewakingscamera’s en die beelden werden op
de Spaanse televisie vertoond. Deze opname staat nog steeds op YouTube. De drie
jongens werden opgepakt en twee van hen werden in november 2008 veroordeeld tot
17 jaar gevangenisstraf. De derde was eerder al veroordeeld tot acht jaar.
Ook bij ons kenden we een soortgelijke situatie. Nog maar vorige week geraakten de
daders bekend van de brandstichting in Beringen-mijn in 2019. Velen wisten wie de
dodelijke brand had veroorzaakt waarin twee brandweermannen waren omgekomen.
Maar drie jaar lang hield de gemeenschap de lippen stijf op elkaar. Tot één persoon
toch naar de politie stapte. In onze ploeg kwam dat nieuws binnen. Het stuk dat we
brengen is brandend actueel. Hoever willen en kunnen we gaan om onze kinderen te
beschermen. 

Een tweede thema gaat over een gewelddadig psychiatrisch genoom waaraan het
personage Paul lijdt: oncontroleerbare woede-uitbarstingen, waar het gehele gezin
mee te kampen heeft.

Tenslotte wordt gedurende het hele stuk de opgeblazen manier van doen in sommige
dure restaurants op de hak genomen. Dit hebben we echt proberen door te trekken.
Decor, attributen, attitudes, handelingen enz. zijn helemaal afgestemd op dit gegeven.En
we gingen hier tamelijk ver in: tot een volledig op maat gemaakt kostuum voor onze
Maître!

De bewerker noemt het een thrillerkomedie. Enerzijds heb je de zware thema’s: moord,
mishandelingen en woede-uitbarstingen, gestoorde familiesituaties. Door de setting in
het restaurant krijg je constant humor gepresenteerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barcelona_(Spanje)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genoom


En die balans heb ik proberen te bewaken: een luchtige ondertoon bij hevige
emoties en onderwerpen. Ik denk dat de acteurs erin geslaagd zijn die
mengelmoes te mixen.

Het was voor mij de eerste productie die onder min of meer normale
omstandigheden kon geoefend worden. Geen of amper mondmaskers, geen
afstanden, acteurs mochten elkaar vastpakken enz. En toch is het gewone
leven nog niet terug. Het productieproces kende toch nog verschillende
coronagevallen, wat alles vertraagde. Maar gelukkig hebben cast en crew zich
echt gesmeten en met inzet en toewijding gezwoegd en geploeterd aan deze
zesde (!) productie van dit seizoen uit de Dijlezonen-familie. U zal het
geweten hebben dat we anderhalf seizoen noodgedwongen niet naar het
publiek konden en mochten stappen!

Samen met de hele ploeg (met oude rotten, jonkies en kersverse
nieuwelingen) presenteer ik u met graagte Het Diner, mijn zeventiende regie
voor de Dijlezonen. 

Ik wens u een smakelijke verderzetting!



Hoe ver zou u
gaan?

Overpeinzingen van de redactie 

Criminele feiten zijn de fout van het
kind dat ze pleegt. Het zijn bewuste
handelingen waar men voor kiest. Het
is ook de fout van diens ouders. Iets
dat zij hadden kunnen voorkomen met
een gedegen morele opvoeding en
voldoende ouderlijk toezicht.

Althans, dat is wat de goegemeente er
meestal van denkt en meteen ook de
reden waarom ouders van criminelen
gewrongen zitten tussen boosheid en
schuldgevoel, eeuwig zwoegend om
hun kind, maar ook zichzelf te
vergeven.





Wanneer men het ongeluk heeft om een kind op de wereld te
zetten dat lijdt aan schizofrenie, of een lichamelijke handicap
heeft, kan men doorgaans rekenen op compassie. Het is
brute pech, zeggen de mensen dan. Een crimineel
voortbrengen daarentegen wordt over het algemeen gezien
als een persoonlijk falen. Waar ouders van gehandicapte
kinderen op allerhande steun en ondersteuning kunnen
rekenen, worden ouders van criminele kinderen met de vinger
gewezen en vaak zelfs juridisch vervolgd voor
schadevergoedingen voor het gedrag van hun kind.

Er valt dan ook bijzonder veel te zeggen voor clementie voor
de ouders van jeugdige criminelen. Niet alle delinquenten
komen immers uit ontaarde thuissituaties en zeker in geval
van persoonlijkheidsstoornissen is het maar de vraag of de
ouders in staat zijn om het gedrag van hun kind tegen te
houden. Men kan daarbij denken aan de ouders van Kim De
Gelder, die jarenlang aan de alarmbel trokken maar nergens
hulp vonden voor hun zoon vooraleer deze aan zijn dodelijke
raid begon.

Ook in het boek van Herman Koch is het maar de vraag in
hoeverre het gedrag van Michel een band heeft met de
mentale problematiek van zijn vader. Is het erfelijk? En is de
jongen dan wel toerekeningsvatbaar?

Maar toch gaat “Het diner” niet louter over de erfelijke aanleg
tot het plegen van gewelddadige feiten. In tegendeel. “Het
diner” vertelt het verhaal van jongeren uit gegoede gezinnen
die langzaamaan elke vorm van moraliteit verliezen. Ze
voelen zich onkwetsbaar, denken dat niets hen kan raken en
plegen, zonder daar lang bij stil te staan, de ergste misdaden
die een mens kan begaan: ze vermoorden een onschuldige
persoon.



In dat opzicht doen ze, zoals terecht werd opgemerkt door studente Charlotte Teuwens
in de Standaard, denken aan de zaak Sanda Dia waarbij jonge mannen hun eigen
morele kompas aan de kant schuiven en in een vlaag van onsterfelijkheidswaanzin de
meest afgrijselijke dingen uitsteken met hun vrienden tot één ervan er aan bezwijkt. Of zij
het geheel probeerden toe te dekken of niet, moet blijken uit het op dit ogenblik lopende
proces, maar hun stilzwijgen na de feiten en de manier waarop de rangen gesloten
werden, doet toch sterk denken aan de sfeer uit “Het diner”.

Wat wel verschilt tussen “Het diner” en de lopende assisenzaak, is de betrokkenheid van
de ouders van de daders. De ouders van de studenten staan immers niet terecht voor
medeplichtigheid. De daden van hun zonen kunnen strafrechtelijk niet aan hen
toegeschreven worden. De twee koppels in “Het diner” daarentegen gaan verder. Zij
kennen de feiten en proberen met alle middelen die ze hebben elkaar te overtuigen de
zaak toe te dekken en te voorkomen dat ze naar buiten komt. Of ze effectief
medeplichtig zijn in de strafrechtelijke zin van het woord, is hier irrelevant. Moreel zijn ze
alleszins evenzeer schuldig aan de daden van hun zonen. 



Uit hun manier van omgaan met de situatie blijkt hun eigen morele onmacht. De feiten
worden gekleineerd en geminimaliseerd, goedgepraat en vooral genormaliseerd. Alsof
alle 16-jarigen een mens doden. Dergelijke houding doet vermoeden dat deze ouders
ook op andere vlakken wangedrag van hun kinderen onder de mat zullen vegen, wat
dan weer doet denken dat de opvoeding van deze jongens te wensen over liet, ondanks
hun geprivilegieerde herkomst.

En zo laat “Het diner” ons nadenken. Over nature (is het erfelijk?) versus nurture (of is het
de schuld van de ouders?), de combinatie van beiden en vooral: hoe we zelf zouden
reageren. Want hoe ver zou u gaan om uw kind (en bij uitbreiding uw gezin) te
beschermen?




