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Vier jaar geleden startte een klein groepje mensen met een nieuwe uitdaging en een droom om 
mooi, eerlijk en prikkelend theater te maken. ‘Orde van wie?’, zo luidde de eerste zin van de 
allereerste nieuwsbrief van Toneelvereniging Orde der Dwazen. Een prille amateurvereniging … 
zo gingen we van start. 
 
Vier jaar later staan we er nog steeds! Al heel wat regisseurs en theatermakers hebben 
ondertussen kennis met ons gemaakt. Het aantal mensen dat onze voorstellingen heeft gezien is 
onderhand niet meer te tellen en wat een pareltjes hebben we elkaar als spelers iedere 
vrijdagavond bij de repetities al gegeven. 
 
Drama is niet te vatten. Het is ongrijpbaar, abstract, niet vast te pakken als een schilderij of 
herhaalbaar als een stuk muziek. Dat maakt het zo kostbaar, zo zeldzaam. Geen moment is 
hetzelfde. Geen ogenblik exact te herhalen. Geen emotie te kopiëren. Onverwoestbare pracht. 
Het is als een schatkamer. Een rijke ruimte waar glinsteringen je kunnen verblinden en je 
hebberig wordt van al het moois dat je ziet. Steeds meer wil je ervan. En daarom bewaar en 
koester je de uitspraken, grimassen, worstelingen en memorabele geluiden. 
 
Wij zijn een groep spelers met hoge ambities die graag kwalitatief goed theater wil maken dat 
toegankelijk is voor een breed publiek. Niet om te evangeliseren of te moraliseren, maar om uit te 
dagen, wakker te schudden of een spiegel voor te houden. 
 
Die spiegel houden we elkaar ook iedere vrijdagavond weer voor. Soms is dat confronterend, 
soms een genot. Seizoen 2013-2014 zijn we begonnen van theatermaker Kees vd Zwaard, met 
een cursus ‘De vier elementen’, een acteermethodiek van Helmert Woudenburg, waarbij hij de 
elementen vuur, water, lucht & aarde als uitgangspunt van gedrag heeft genomen. En wat een 
spiegel is dat! Na een intensief theaterleven samen zou je toch denken dat je elkaar ondertussen 
wel kent, maar wat een verrassende kanten mochten we ontdekken bij elkaar. 
 
Helaas hebben we afscheid genomen van regisseur Ton en twee lieve meiden die we nu alweer 
vreselijk missen: Sumathi en Tabitha. Wel hebben we weer een spetterende, nieuwe regisseur: 
Joscha de Boever die zich verderop in deze nieuwsbrief nog even voorstelt. 
 
We hebben er al weer een aantal repetities opzitten waarin we als groep uit worden gedaagd onze 
eigen, persoonlijke verhalen om te zetten in een theatrale setting. Bijzonder dat het gewone 
leven zo uitermate boeiend kan zijn en dat er achter de facade van normaal doen een wereld van 
mogelijkheden schuilt. De uitdaging die dit jaar voor ons ligt is nieuw voor ons allemaal, zelfs voor 
de regisseur… Wij kunnen niet wachten tot we dit pareltje aan jullie kunnen showen! 
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“Wat was het fantastisch!!!! 

De kleintjes hebben genoten 

maar ook de groten hebben 

heel veel plezier beleefd aan 

jullie komst. 

Een ‘echte’, goed voorbereide  

Sinterklaas en twee leuke, 

prachtige pieten.  Jullie 

hebben onze verwachtingen 

weer overtroffen! 

We hopen dat jullie 

gisteravond, ondanks het ‘wild 

geraas’ heelhuids jullie 

bezoeken hebben kunnen 

voortzetten.” 

Email van een ‘klant’ 

Sinterklaas en pieten hadden het zwaar dit jaarSinterklaas en pieten hadden het zwaar dit jaarSinterklaas en pieten hadden het zwaar dit jaarSinterklaas en pieten hadden het zwaar dit jaar    
 
Net als de afgelopen 2 jaar gingen de dwaze Sint en zijn malle Pieten ook nu weer op pad om de 
kinderzieltjes te verblijden met hun komst. Om zoveel mogelijk gezinnen van dienst te kunnen zijn 
waren deze kindervrienden beschikbaar op zaterdag 30-11, zondag 1, dinsdag 3 en natuurlijk 
donderdag 5 december. 
 
Het was in veel opzichten een bijzonder Sinterklaas jaar. Zo hadden 
we een Armeens gezin waar we wel een half uur mochten volmaken, 
maar die geen idee hadden hoe je nu het Nederlandse 
Sinterklaasfeest moet vieren. De moeder en oma hadden geen pakjes 
en de kinderen kenden amper een Sinterklaasliedje. Uiteraard hebben 
onze Pieten hen een stoomcursus gegeven en weten we zeker dat ze 
deze avond niet snel zullen vergeten. 
 
Dit jaar waren we ook geboekt door basisschool De Ontdekking in 
Hoofddorp. Een kleine, knusse school. Wat een ervaring was dat! De 
bedoeling was dat Sinterklaas op een schimmel het schoolplein zou 
betreden. Iets waar de Dwaze Sint slapeloze nachten van had. 
Gelukkig voor hem was het paard echter 'kreupel', waardoor dit 
hachelijke avontuur niet door hoefde te gaan.  
Voor alle kindjes was het een feest. Zelfs groep 8 werd op z'n kop 
gezet toen springpiet voorstelde om de cup-song met elkaar te gaan 
doen. 
 
‘s Middags bracht de Sint nog een bliksembezoekje bij het kantoor van de Meerkerk in Hoofddorp. 
Dit werd zeer gewaardeerd, hoewel het de Sint wel enige moeite kostte er een behoorlijk liedje bij de 
mensen uit te krijgen. Wat is dat soms lastig voor grote mensen ;-) 
 
In de middag werd de sint zo door de 
wind overvallen dat zelfs zijn pruik 
van zijn hoofd waaide. Gelukkig zijn 
daar geen foto's en filmpjes van :-D. 
Door dit zware weer liepen we ook 
een beetje uit schema, maar 
gelukkig werd elk gezin alsnog 
bezocht. 
 

Sint zegt: volgend jaar weer! 

 
 

 



 

 

Nieuwsbrief nr.7 december 2013 

 

Orde der Dwazen     ©2013     ordederdwazen@gmail.com     www.ordederdwazen.nl                    3 
 

 

 

    

Optreden!Optreden!Optreden!Optreden!    
 

Op 25 december speelt ODD in de kerstdienst 
van Crosspoint in Getsewoud (Nieuw-Vennep). 
Marleen van der Duin heeft speciaal voor de Meerkerk een 
kindertheaterstuk geschreven. Deze zullen we in aangepaste 
vorm op Eerste Kerstdag in Crosspoint opvoeren. 
Enthousiaste volgers van de Orde zijn natuurlijk welkom bij 
deze speciale Kerst-gezinsdienst om 10.00 uur in de 
Breedenborgh, Sarabande 1 in Getsewoud. 
Koffie en thee vanaf 9.30 uur. 
http://crosspointgetsewoud.nl 
https://www.facebook.com/crosspointgetsewoud 

Pieten 2013Pieten 2013Pieten 2013Pieten 2013    
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‘Echt’, ‘waarachtig’ en ‘eerlijk’‘Echt’, ‘waarachtig’ en ‘eerlijk’‘Echt’, ‘waarachtig’ en ‘eerlijk’‘Echt’, ‘waarachtig’ en ‘eerlijk’    
    
Beste mensen, 
 
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Joscha de 
Boever, 44 jaar en kom uit Haarlem. Ik mag dit 
seizoen aan de slag als de nieuwe regisseur van de 
Orde der Dwazen. 
Naast mijn bijzondere werk als clown in het 
ziekenhuis voor Stichting Cliniclowns Nederland, ben 
ik al een aantal jaar artistiek verantwoordelijk bij 
STUDIO •A•A•P• alwaar ik lessen verzorg op het 
gebied van clownskunde en improvisatiekunst.  
 
Oorspronkelijk kom ik uit het basisonderwijs waar ik 
van kinderen geleerd heb het spelen zeer serieus te 
nemen. Ik ben geboeid door het kind in het 
algemeen en ik ben met name geïnteresseerd in het 
zogenaamde ‘kind in ons zelf’. De clown doet hierbij 
een onmiddellijk beroep op de echtheid van het kind 
in onszelf en op de inmiddels opgegroeide 
volwassenheid daaromheen. Kunnen ze elkaar 
blijven verstaan? 
 
‘Echt’, ‘waarachtig’ en ‘eerlijk’ zijn de thema’s die ik 
graag terug zie in het theaterspel. Ik daag de speler 
graag uit om zijn of haar eigen verhaal te vertellen 
en daarmee te werken. Gezamenlijk gaan we op 
zoek naar het universele verhaal van de mens, op 
zoek naar de intimiteit met het publiek, de 
herkenning van het verhaal in onszelf. We leggen het 
verhaal in de schoot van de kijker, zodat het dichtbij 
komt en voelbaar wordt.  
 
Op het moment ben ik gefascineerd door zogenoemd 
‘fysiek theater’. Theater waarbij het lichaam het 
verhaal vertelt, eerder dan het hoofd , de tekst of de 
psychologie daarachter. Lichaamstaal, de taal die 
iedereen bewust of onbewust begrijpt en spreekt, of 
je nu de acteur bent op het podium of de 
toeschouwer in de zaal.  
 

Joscha de Boever 

www.studio-aap.nl 

“Het begint mooi vorm te krijgen 
'ons' nieuwe toneelstuk. De Orde 
der Dwazen zijn zo dwaas nog 
niet. Je zet ze aan het werk en 
daar gaan ze! 
Iedereen doet een duit in het 
zakje en samen bouwen we aan 
een ... kloosterorde, zal ik maar 
zeggen.  
Knap werk kloosterlingen. Ik ben 
trots op ons monnikenwerk van 
vanavond.” 
 

Joscha op Facebook 6-12-2013 
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De Orde op Tournee! Holland here we come!De Orde op Tournee! Holland here we come!De Orde op Tournee! Holland here we come!De Orde op Tournee! Holland here we come!    
 

De BetteldDe BetteldDe BetteldDe Betteld    
 

Door onze verslaggever ter plaatse: Connie! 
 

Rina en ik vertrokken bijtijds naar camping en conferentie- 
centrum ‘de Betteld’ in Zelhem voor een volgend optreden 
van WonderboJ. Natuurlijk waren we er weer als twee van 
de eersten (dit is geen Nederlands, maar het staat zo leuk).  
Na even wat rondgekeken te hebben, zijn we met elkaar het podium gaan “verbouwen”. Dat 
was nog best ingewikkeld: …even uitproberen … op déze manier? … nee toch weer liever zó … 
maar uiteindelijk stonden alle podiumdelen en decorstukken! We moesten ons behelpen met 
een zeer kleine ruimte achter de coulissen, waar we ontzettend moesten uitkijken om niet 
letterlijk met de deur in huis te vallen, maar… alles stond! 
 
Zo, nu werd het tijd om te eten, spelen op een lege maag is geen optie. Het was een tikje vet 
allemaal, maar dat mocht de pret niet drukken. Marleen wilde graag mijn broccoli en ik wilde 
haar vlees wel dus niet gehuild maar geruild.  
Bij het toetje kwam de discussie op gang of er bij een vlaflip eerst de yoghurt komt of eerst 
de vla. Tja, en … weet iemand het? Wikipedia bracht gelukkig uitkomst in deze vrij nutteloze 
discussie, waarvan we de uitkomst maar in het midden laten. 
 
Na het eten bereidden we ons voor op het optreden. Vanwege een gebrek aan spiegels in de 
kleedruimte werd ik letterlijk gebruikt als steun voor een make-up spiegel, zodat de altijd 
ijdele Marleen en Danielle weer fantastisch ogend hun rollen zouden kunnen gaan vervullen.  
En dat lukte. 
 
Het publiek was jong, misschien wel te jong om WonderboJ te kunnen begrijpen, maar toch 
kreeg ik het idee dat het stuk gewaardeerd werd. Er kwam veel respons vanuit de zaal; 
lachen, fluiten en zelfs meezingen en klappen! Bijzonder dat de Orde nu voor pubers en zelfs 
nog jonger publiek speelde en dat ook zij geboeid bleven tot het eind. 
 
Na afloop had Marleen voor een heerlijk aangeklede borrel gezorgd, gelukkig maar, want op 
de Betteld wordt er geen alcohol geschonken (wel gedronken overigens). We zaten heerlijk 
op een terras in de zomerse zwoelte … wat was het nog heerlijk buiten!  
Daarna gingen we naar onze slaapzalen. Ik zal maar niet zeggen waar ik die damesslaapzaal 
op vond lijken, maar er stonden zo’n vijftien bedden, waaronder zelfs stapelbedden van drie 
hoog!! Vreselijk… 
 
Na niet geslapen te hebben gingen we ontbijten en daarna in de open lucht nog oefenen voor 
ons volgende optreden: het Flavor-festival. Heerlijk oefenen op een grasveld in de zon om 
Wonderboj zo volledig mogelijk neer te zetten binnen tijdsbestek van een uur, een flinke 
uitdaging! 
Als laatste op De Betteld de lunch. Geluidsman Jesse heeft zo’n honderd frikadellen gegeten, 
zelfs één gejat van het bord van Daniëlle. Ze merkte er overigens niets van. Bij navraag zei 
ze zelfs dat het een lekkere frikadel was, terwijl ze er geen hap van had genomen!! (Bedoelen 
ze dit soms met het spreekwoord: de kaas van je brood laten eten?). 
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 De Orde op Tournee! De Orde op Tournee! De Orde op Tournee! De Orde op Tournee!     
 

Flavor Flavor Flavor Flavor ––––    SmaakvSmaakvSmaakvSmaakvolle Improvisatieolle Improvisatieolle Improvisatieolle Improvisatie    
 

Door Christel 
 

Slechts één uur kregen van de organisatie van het Flavor Festival. Dat zou flink snijden 
worden in de oorspronkelijk twee uur durende voorstelling van ‘Wonderboj’. 
 
Veel tijd hadden we na het optreden op camping De Betteld niet meer om de verkorte 
versie voor de volgende avond te repeteren. Na een korte nacht op stapelbedjes te 
hebben doorgebracht, stonden we de volgende ochtend weer geconcentreerd op een fris 
bedauwd grasveld, midden tussen de uitslapende stacaravans, voor een vlotte 
doorloop. Het zou erom spannen of het in een uurtje zou lukken. De tijdsdruk was hoog. 
 
’s Middags vertrok de ‘ODD On Tour’-karavaan richting Landgoed Velder te Liempde, 
alwaar ons het hoge podium stond te wachten. Het festival, een bescheiden voortzetting 
van het vorig jaar ter ziele gegane Flevo Festival, bood ons ‘Pepper’ aan, een van de 
tenten die smaakvol ingericht in een intieme cirkel op het veld waren geplaatst. 
Gewapend met zwarte artiestenbandjes om onze pols, klommen wij het podium op 
voor een soundcheck. We kregen vier headsets en twee handheld microfoons tot onze 
beschikking. Daar zouden we het mee moeten doen. De ongerepeteerde logistiek van het 
doorgeven van de microfoons achter én op het podium, bracht extra transpiratievocht 
teweeg. Voeg daar aan toe de spanning van de eerste podiumuitvoering van de verkorte 
voorstelling en de sauna was compleet. 
 
De aankondiging. De dampende concentratie hoog. Er zou veel gevraagd worden van ons 
improvisatievermogen. Vanaf de opkomst speelden we tegen een geluidsmuur op van 
een nabijgelegen tent. Het publiek moest op het puntje van de stoel zitten om ons te 
kunnen volgen. Gelukkig hadden we de microfoons. Bovendien zorgde het hanteren ervan 
voor een boeiende aanblik. Wat voorbeelden: de roddeldames kwamen in deze versie al 
joggend het podium opgerend met microfoons in hun hand, als was het een vast attribuut 
bij hun jogoutfit. De ernstig in de verte starende begrafenisondernemer stak er één strak 
onder de neuzen van de condoleance stoet, om de troostuitingen te registreren als een 
statische reporter zonder interesse voor het onderwerp. Het bleek overigens erg 
onhandig om, verborgen onder een ritselende vuilniszak, een microfoon vast houden en 
er dan ook nog eens ‘O Fortuna’ in te zingen. De verdediger van Bontsje ontpopte zich als 
showmaster om de stemmen van de stralende hemelingen verder te laten dragen. Achter 
de coulissen werd met de geluidsstaven als estafettestokjes heen en weer gerend. 
 
Het lange, hoge podium bedekte vluchtig omkledende spelers, van wie één nog even in 
de war was vanwege de wisselingen in scènes. Zij vergiste zich in het tijdstip en vroeg 
zich af waarom niemand haar te hulp schoot in haar missie om op tijd weer ten tonele te 
verschijnen.  
Tot aan het einde toe stond de Orde als een blok tegenover het groeiende 
geluidsgeweld dat kwam van andere delen van het bruisende festivalplein. Het publiek 
bleef trouw meegaan in het wonderlijke spel van onze Boj en zijn vrienden. Tijdsduur: 1 
uur en 10 minuten. Vol zoutdruppelend zweet en gepeperde improvisatie. Smakelijk ….   
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Wonderboj in het kloosterWonderboj in het kloosterWonderboj in het kloosterWonderboj in het klooster    
 
Woensdag 26 augustus mochten we opnieuw Wonderboj 
uitvoeren, deze keer in de Abdij van Berne in Heeswijk-
Dinther. 
Rond het middaguur kwamen we bij het klooster aan en 
werden we hartelijk ontvangen met koffie, thee en 
broodjes. Er was nog een mis bezig in de kerk, maar 
nadat deze was afgelopen konden we beginnen met het 
opbouwen van het podium.  
Daarna even wat repeteren. De akoestiek in zo’n prachtige kerk is geweldig, maar het betekende 
voor ons wel dat we iets langzamer en duidelijker moesten spreken om verstaanbaar te blijven. Dat 
was even wennen. 
We waren benieuwd naar de opkomst. Nou, die was geweldig! Het zat lekker vol toen we om drie uur 
begonnen. Voor Dymphna (de vrouw van de regisseur, red.), die Christel verving, was het extra 
spannend, omdat ze ditmaal niet ín de zaal, maar op het 
podium stond. 
In de pauze hoorden we dat we nog beter ons best 
moesten doen om verstaanbaar te blijven. Daar hebben 
we dan ook goed op gelet en het publiek bedankte ons 
na afloop met een daverend applaus. Wat is het toch een 
leuke uitdaging om op diverse locaties te spelen. Iedere 
keer weer aanpassen aan de situatie. Wat heerlijk als dat 
dan ook lukt! 
Na het stuk werd er nog een vesper gehouden. Daar 
mochten we ook bij aanwezig zijn. Er werd gezongen, 
gebeden en een stukje uit Job gelezen, met een korte 
overdenking. Mooi om mee te maken! 
Na afloop kregen we heel leuke reacties van het publiek 
over ons stuk. Verschillende mensen toonden interesse 
in een uitvoering, dus wie weet waar we nog 
terechtkomen ...
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Christelijk PodiumChristelijk PodiumChristelijk PodiumChristelijk Podium 
 

Als ‘Orde der Dwazen’ zijn we ingeschreven bij 
‘ChristelijkPodium.nl’. Deze stichting is opgezet om 
christelijke artiesten en podia bij elkaar te brengen.  
Op de website vind je informatie over gevestigde 
artiesten en minder bekende artiesten, sprekers, 
jongerencafés en studentenverenigingen. Op de website 
is er mogelijkheid elkaar als artiesten te leren kennen en 
ervaringen te delen.  
 
 

 

 

    
    

 
 
 

Vier dwazenVier dwazenVier dwazenVier dwazen    
 
v.l.n.r. 
Erik (in Wonderboj Bob), 
Erwin (Boj), 
Marleen (Elize) 
en Marijke (Rafaella) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk ook eens op 
www.christelijkpodium.nl 
Onder ‘theater’ zijn wij te 
vinden en te boeken! 

Foto’s en info op websiteFoto’s en info op websiteFoto’s en info op websiteFoto’s en info op website    
 
Neem eens een kijkje op onze website 
www.ordederdwazen.nl  
Op de pagina over ‘Wonderboj’ staan heel veel foto’s van 
de voorstellingen in april en augustus 2013. 

    

De Orde der De Orde der De Orde der De Orde der 

DwazenDwazenDwazenDwazen    

wenst wenst wenst wenst jjjjullieullieullieullie    

sssschitterchitterchitterchitterende ende ende ende 

feestdafeestdafeestdafeestdagengengengen !!! !!! !!! !!! 
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Voordelen van het vriend zijnVoordelen van het vriend zijnVoordelen van het vriend zijnVoordelen van het vriend zijn    
1. Je helpt mee bij het in stand houden 

van de Orde der Dwazen 
2. Je ontvangt onze nieuwsbrief 
3. Je ontvangt een gratis VIP-kaartje 
4. Je krijgt 10% korting op de extra 

kaartjes die je bestelt 
5. Je ontvangt ruim voor de 

voorstelling een stoelenplan en kunt 
één of meer stoelen reserveren 

6. Je krijgt gratis een DVD met de 
opname van het stuk. 

Wij zoeken vriendenWij zoeken vriendenWij zoeken vriendenWij zoeken vrienden    
Aangezien we een niet-gesubsidieerde 
toneelvereniging zijn hebben we hard 
mensen nodig die ons willen dragen zowel 
financieel als praktisch. Als vriend ben je - 
als het ware- een ambassadeur van onze 
vereniging en help je mee om bezoekers te 
werven.  
Meld je aan als vriend op onze website: 
www.ordederdwazen.nl en maak €25,- over 
op: 5067920 t.n.v. TONEELVERENIGING 
ORDE DER DWAZEN 

CadeaucCadeaucCadeaucCadeaucheque heque heque heque     
 

Wil je iemand verrassen met een van onze voorstellingen? Geef hem of haar een ODD-
CADEAUCHEQUE! Deze cadeaucheque is inwisselbaar voor een willekeurige voorstelling van Orde 
der Dwazen en dus niet pers sé gebonden aan de komende voorstelling. Je kunt hem bestellen 
voor €12,50 via ordederdwazen@gmail.com. We sturen hem dan direct naar je toe! 
 

 

 
 
 

 

 
Klik hier als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen: 

http://www.ordederdwazen.nl/form/afmelden_nieuwsbrief/index.php 

Toneelstuk Toneelstuk Toneelstuk Toneelstuk WONDERBOJWONDERBOJWONDERBOJWONDERBOJ & & & &    eeeessayssayssayssay Job Job Job Job    
 
Rond de voorstelling ‘Wonderboj’ is door Uitgeverij Van Berne uit 
Heeswijk een boekje uitgegeven met daarin de volledige tekst van 
het toneelstuk en een essay over het Bijbelboek Job. Beiden zijn 
geschreven door Frank G. Bosman. 
Bestellen kan via de contactpagina op www.ordederdwazen.nl  
 

Sint Sint Sint Sint –––– of k of k of k of kerstcadeautjeerstcadeautjeerstcadeautjeerstcadeautje    


