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Orde der Dwazen gaat volle kracht vooruit 
 

Wat is er veel gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief! 

We hebben drie voorstellingen van Monastica neergezet, we zijn verder en dieper gegaan met Wonderboj, we 

hebben een intensieve acteer-training gevolgd en zijn onder leiding van een nieuwe regisseur alweer een paar 

weken met een bijzonder nieuw stuk bezig. Daarover lees je in deze nieuwsbrief. 

De Orde is gegroeid. Aan de ene kant is één speler weg en een tweede speler half weg. Aan de andere kant 

hebben we drie nieuwe spelers en twee teruggekeerde ‘oude’ spelers. Een aantal stellen zich in deze nieuwsbrief 

voor. 

Intussen zijn het bestuur en de website van onze toneelvereniging flink vernieuwd. 

Naast het nieuwe grote stuk, dat we in mei 2015 gaan opvoeren zijn we ook bezig met kleinere projecten. Zo gaan 

we met Sinterklaas weer ‘pieten’ en doen we met Kerst weer een uitvoering in Crosspoint. 

Veel leesplezier en graag tot ziens! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Voorjaarsontwaken 

 
Een nieuw seizoen van de Orde Der dwazen is gestart en daarbij hoort een nieuwe regisseur! Dit jaar mag ik 

aan de slag om met deze geweldige groep mensen een spetterend stuk neer te zetten. Ik zal me even 

voorstellen. Mijn naam is Tamara Griffioen, 22 jaar oud en woon momenteel in Rijswijk. Afgelopen jaar heb ik 

de toneelschool in Utrecht afgerond en ik sta te popelen om met de Orde en het nieuwe stuk 

Voorjaarsontwaken aan de slag te gaan! 

 

Momenteel sta ik als jonge enthousiaste hond middenin allerlei 

avonturen waar ik 4 jaar geleden, toen ik mijn opleiding begon, 

niet van kon dromen. Ik ben als theatermaker en -docent 

werkzaam bij jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag en werk 

als regisseur bij een studentengroep in Leiden. 

 

Tijdens mijn studie in Utrecht aan de Hogeschool voor de Kunsten 

heb ik veel interesse gekregen in het fysieke spel. Hoe breng jij als 

acteur alles wat je zegt en bedoelt over met je lichaam? 

Lichaamstaal is waar theater om draait! Daarna komt de uitdaging 

om dat fysieke te gaan koppelen met de tekst van het stuk. 

 

Ik maak graag voorstellingen met een filosofische twist. Mijn doel 

is niet om het publiek een boodschap op te dringen, maar juist om 

mensen te prikkelen en zelf na te laten denken. Maar nog 

belangrijker is misschien: Wat willen de spelers vertellen met een 

stuk? Binnen het proces wil ik alle vrijheid aan mijn spelers geven, 

zodat zij het stuk helemaal eigen maken en kunnen uitdragen wat 

zij belangrijk vinden.  

 

De Orde de Dwazen en ik willen u dit jaar graag verrassen met onze kunsten! 
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Officiële groepsfoto 13 november 2014 
v.l.n.r.: 

staand: Marianne, Reinier, Martijn, Raymond, Rina en Tamara 

zittend op bank: Marleen, Connie, Janine en Tabitha 

zittend op grond: Danielle, Erik en Erwin 

 

Zie verderop in nieuwsbrief het stukje ‘Changementen’. 

 

 
 

Onofficiële groepsfoto … 
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Sinterklaas met zijn pieten 
 

Binnenkort is Sinterklaas met zijn pieten weer in het land en nu heeft hij ons gevraagd of wij hem weer willen 

helpen als hulp-Sinterklaas en hulp-pieten. Dat doen we natuurlijk maar al te graag! 

 

U kunt ons bestellen op en rond 5 december om het heerlijk avondje compleet te maken met het bezoek van de 

Sint met zijn zwarte pieten. We nemen zelf voldoende strooigoed mee en in overleg nemen we ook de cadeaus 

mee naar binnen. 

 

We maken er een groot feest van bij u thuis en als u ons van te voren informeert, kunnen we ook nog met 

verrassende feitjes en complimentjes strooien! 

 

Wilt u ons boeken dan kan dat voor €30,- per 15 minuten in de dagen op en rond 5 december. 

U kunt mailen naar: dwaze.sinterklaas@gmail.com 
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Verbinden  Loslaten 
 

Vrij   Gevangen 

 

Kiezen    Durven 
 

    

        

Vertrouwen 
 
Drie avonden in het Poppentheater, vol emotie, 

stilte, muziek, een vogelkooi, een hysterische vogel, 

herkenbare scènes uit het echte leven en boeiende routines van 

‘Monastijnen’, onze fictieve kloosterorde. 

Onder de creatieve leiding van Joscha den Boever. 

Bedankt, bezoekers! 

Herinneringen aan Monastica (mei 2014) 
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Niet zingen om geliefd te zijn. 

Geliefd zijn doet mij zingen. 
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Changementen … 
 

Het was een gaan en komen in de afgelopen tijd. Onze toneelvereniging groeit! 

Aan het eind van het vorig seizoen heeft Christel Meijer onze groep verlaten. Zij heeft de overstap gemaakt naar 

een super goed vrouwenkoor: vocal group Pangaea. Marijke Pols is vlak voor de zomer getrouwd en heet nu 

Lemaire. Zij doet nog wel mee met Wonderboj, maar omdat zij nu in Groningen woont doet ze niet meer mee met 

het nieuwe stuk en dus de wekelijkse repetities. 

De Orde der Dwazen heeft drie gloednieuwe leden en twee ‘oude’ bekenden die weer terug zijn. Nieuw zijn 

Janine Hoogendoorn, Marianne Gorissen en Raymond Koper. Janine stelt zich hieronder voor. Marianne en 

Raymond introduceren zichzelf in de volgende nieuwsbrief. 

Terug van weggeweest zijn Reinier Overbeek en Tabitha Buitelaar-Van Neerbos. Reinier legt hieronder uit 

wat hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan. 

 

Janine Hoogendoorn 
 

Enkele jaren geleden zag ik op het Flevo Festival voor het eerst een stuk van de Orde der Dwazen. Dat ik enkele 

jaren later samen zou spelen met de markante figuren uit Showproces, had ik toen echt niet gedacht. 

Wel heb ik mij de afgelopen jaren soms afgevraagd hoe het zou zijn om op het toneel te staan. Het leek mij erg 

leuk, maar bij welke groep ga je dan spelen? Toen Marleen mij vorig jaar vroeg of ik een keer mee wilde naar een 

repetitie, is mijn enthousiasme verder aangewakkerd. 

 

Vanaf het begin ervoer ik de Orde der 

Dwazen als een open, welkome, 

spontane groep mensen, waarin het 

contact snel gelegd was. Zin en onzin 

wordt gedeeld met elkaar. Ik voelde 

me op mijn gemak en besloot om 

mee te gaan doen! Ik kijk elke week 

weer uit naar de donderdagavond, 

waarop we repeteren en kom er ook 

vol energie weer vandaan. In 

Wonderboj heb ik een kleine rol 

gekregen. Ik merk dat het goed is om 

klein te beginnen. Gewoon te ervaren 

hoe het is om op de planken te staan 

en te genieten van het meespelen. Ik 

kijk uit naar de rest van het jaar en 

ben benieuwd hoe het is om samen 

een theaterstuk vorm te geven! 
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Reinier Overbeek 
 

Mannen kussen niet alleen, maar zitten in het openbaar lekker tegen elkaar aan, arm in arm. Soms een hand op 

het bovenbeen van de buurman. Beetje plukken en vlooien is niet gek. Ook lopen ze regelmatig arm in arm door 

de straat. Wij Nederlanders begrijpen dat niet. Het geeft voor de meeste van ons een vreemd gevoel en over 

onze gedachten wil ik niet eens beginnen. Waarom kunnen mannen niet op die manier met elkaar om gaan? 

Meiden en vrouwen doen het toch ook? 

Hoewel ik een affectieve persoonlijkheid heb, moest ik bij al deze zaken toch even wennen. Nu loop ik ook, niet 

altijd, arm in arm over straat met een Turkse vriend. Ik schrik niet als de lifter naast me in de auto zijn hand op 

mijn bovenbeen laat rusten. Het is zomaar een voorbeeld van cultuur. Dat was dan ook de reden voor ons als 

gezin om voor twee jaar naar Turkije te gaan. Zo veel mogelijk leren over cultuur. Zowel het kennen van de taal en 

de cultuur, helpt ons op ons gemak te zijn en daarnaast helpt het  om de ander beter te begrijpen. Ondanks dat 

we al een lange tijd een duidelijke multiculturele samenleving hebben, weet ik weinig over de culturele gedachten 

en gebruiken van mijn buurman of collega. Hoe meer ik er over leer en ervaar, hoe meer ik het begrijp en dat 

maakt me enthousiast. 

Dit geldt juist ook voor toneel. Zeker in de manier hoe de Orde Der Dwazen het aan gaat. Onze eigen cultuur en 

overtuigingen serieus nemen, maar juist ook bevragen. Rollen spelen die soms heel dichtbij jezelf staan of juist 

mijlen ver weg. Het helpt ons zelf en hopelijk ons publiek dichter bij zichzelf en bij elkaar te komen. Misschien zelfs 

dichterbij de waarheid. 

Terwijl we in Turkije woonden had ik de kans om via Skype een repetitie van Wonderboj te volgen, een leuke en 

bijzondere ervaring! Maar stiekem kon ik het zelf ook niet laten acterend betrokken te zijn bij een straattheater in 

Turkije (zie foto hieronder en ook https://www.youtube.com/watch?v=kV5zSBkyAzo ). 
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Wonderboj als Vorming & Toerusting 
 

Op zondag 9 november mochten wij ’s middags een voorstelling van Wonderboj verzorgen in Nijkerk. 

De vader van één van onze spelers had de commissie Vorming & Toerusting van de plaatselijke PKN 

op ons stuk gewezen. Naast lezingen, gespreksgroepen e.d. nodigt deze commissie ook één keer per 

jaar een theatergroep uit om op een creatieve manier mensen aan het denken te zetten. 

 

Onder leiding van onze Wonderboj-regisseur Ton Kock hebben we voor en na de zomer weer heel 

wat uurtjes gestoken in dit bijzondere stuk. Wij willen het stuk graag steeds mooier, beter en dieper 

maken. Bovendien moesten twee nieuwe spelers ingewerkt worden: Reinier en Janine. 

 
 

Ook al was het een zonnige zondagmiddag, die op het eerste oog eerder geschikt is om te wandelen 

of fietsen dan om naar een toneelstuk te gaan, liep de zaal onder De Goede Herder-kerk al vroeg vol. 

Voor een mooi gevulde zaal hebben wij ons weer voor meer dan 100% gegeven. Er werd regelmatig 

gelachen, maar vaker nog was het muisstil in de zaal.  

Fantastisch om dit bijzondere stuk weer neer te mogen zetten. Ook nu kregen we weer veel positieve 

reacties. En het debuut van Reinier en Janine ging vlekkeloos. Fijn om er weer zulke goeie, nieuwe 

spelers bij te hebben. 

Mogen wij ook een keer in jouw kerk komen? Mail ons!  
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Vier dwaze avonden 
 

In september en oktober 2014 trainde acteur en docent Herman Bolten in geloofwaardig spel. 

Hieronder zijn terugblik. 

 

Al de eerste avond dat ik met de spelers van de Orde der Dwazen werkte werd duidelijk dat de ODD een 

leergierige groep is. De goeie acteervragen kwamen meteen op tafel; hoe krijg ik emoties geloofwaardig over 

het voetlicht of hoe kunnen we een mooie dynamiek in een gesprek krijgen of hoe kunnen we met stiltes 

leren werken. Dit zijn goeie vragen die thuishoren bij een acteur.  

 

Dat iedereen een eigen opvatting over toneelspelen heeft met daarbinnen ook weer veel raakvlakken, werd 

ook meteen helder. Een greep: “Het gaat over echte emoties”, ”emoties over brengen”, ”echte gevoelens 

willen delen, mensen willen raken”, ”mensen een geheel of gedeeltelijk verzonnen verhaal vertellen”, ”doen 

alsof je een ander bent”, ”een karakter neerzetten”. Uit al deze opvattingen komen twee dingen sterk naar 

boven: 

1. De spelers zitten op toneel in een verzonnen, gefantaseerd verhaal. Niet echt dus. De acteurs vertellen het 

verhaal dat van A tot Z verzonnen is. Fantastisch toch?! 

2. Toch wil je als speler iets meemaken dat echt is. En je wilt als publiek óók iets meemaken en aanwezig zijn 

bij iets dat echt is. 

 

Dit was een mooi begin voor de vier avonden waarop we 

werkten. Met bijzonder veel plezier werkten we met tal van 

oefeningen waarin de spelers steeds weer trainden om hun 

acteerbasis te versterken. Dit ging in dit korte bestek vooral 

om echt luisteren en echt antwoorden. Dus niet doen alsof 

je luistert en niet doen alsof je antwoord geeft, maar echt 

luisteren en echt antwoorden. 

Dat was hilarisch en spannend, want je hebt weinig meer in 

handen dan je eigen oren en je eigen gevoel voor wat echt 

is. 

Het leuke is dat deze spelers er voor gaan, iedereen stort 

zich erin en we leerden continue van elkaar door te doen en 

door naar elkaar te kijken. 

Met allerlei oefeningen keerden we steeds weer terug naar 

hoe sensationeel het is om op toneel twee mensen te zien 

die op toneel samen zijn en echt luisteren en echt 

antwoorden. 

Het contact dat hierdoor ontstaat tussen twee acteurs heeft 

een grote aantrekkingskracht op het publiek en is 

interessant om te zien. 

 

Dit zijn vier heel leuke avonden geworden, in een enorm 

gemoedelijke sfeer. Lachen en leren. Wat wil je nog meer? 
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Zoek de verschillen … 
Uiterst rechts: Herman Bolten (hij begon met duwen!) 

 

 
 

 
 

     Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website www.ordederdwazen.nl  
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Voordelen 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 vrienden 
Aangezien we een niet-gesubsidieerde 

toneelvereniging zijn hebben we mensen nodig 

die ons willen steunen 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 

 
 
Juni 2014. Marijke trouwt met Rick. Tijdens het tuinfeest voeren enkele Dwazen van de Orde een 
omgekeerde versie van de condoleancescène uit Wonderboj op. De meeste grappen worden alleen 
begrepen door Marijke en de eveneens aanwezige schrijver van Wonderboj, Frank Bosman … 
 

 
 

 

Toneelstuk WONDERBOJ & essay 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  


