
Rembert drukt zijn stempel 
Het zal u ongetwijfeld al opgevallen zijn: op de cover 
van deze T’ater prijkt een nagelnieuw logo. Omdat wij 
moderne mensen zijn, meneer. Omdat we meegaan met 
onze tijd, meneer.
Het ontwerp komt uit de koker van regisseur/decoront-
werper/voormalig curling-kampioen/manusje-van-alles 
Luc Descheemaeker. Hij verschaft hier tekst en uitleg 
over het nieuwe logo én de nieuwe look van Den T’ater:

„Het logo stelt een ’open kring’ voor, met daarin de 
hoofdletter R. Het is een geknipte letter, een registra-
tiemerk, een stempel op het Torhoutse toneellandschap. 
Een afdruk die duidelijk sporen achterlaat. Ronduit: de 
kern van de zaak. We kozen voor een gestileerd letter-
beeld. Een contrastrijke eye-catcher op een neutrale 
achtergrond.

Dit pictogram zal in de toekomst als symbool worden 
gebruikt voor ’onze stempel’. Zowel op affiches, toe-
gangskaarten als op ander drukwerk. De kleuren kunnen 
veranderen aan de omstandigheden van het moment. 
Die nieuwe stijl luidt ook een tijdperk in van een vereen-
voudigde lay-out voor Den T’ater.”
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Kerkhofblommenstraat

„Ik wil stukken met veel inkijk”
Dat ik een beetje nerveus ben, zeg ik. Omdat ik al een 
hele tijd geen tekst meer schreef zonder voetnoten. En 
dat dit het eerste interview ooit is dat ik afneem en ik 
dus niet weet waar ik (lacht) en (zucht) moet schrijven, 
omdat ik geen journalist ben. Dat ze dat niet erg vindt, 
zegt ze. Ook zij is wel eens vaker nerveus. Omdat ze 
bang was dat ik moeilijke vragen ging stellen bijvoor-
beeld. Of omdat ze soms nachtmerries heeft over de 
redacteur van haar debuutroman ‘Kinderen van Calais’. 
Of omdat ze nog steeds niet weet wat ze wil worden, en 
dat het haar daardoor onlangs weer eens tien minuten 
kostte om uit te leggen wat ze ‘nu precies doet van job’ 
aan haar oud-leerkracht die ze aan de kassa van de 
supermarkt tegenkwam... Eén ding maakt haar echter 
niet nerveus. Na twee repetities is Lara Taveirne meer 
dan ooit overtuigd van ‘Kerkhofblommenstraat’ én van 
haar acht vrouwen.

Den T’ater: Rembert speelde al stukken waarbij enkel 
mannelijke acteurs op scène stonden. In ‘Kerkhof-
blommenstraat’ doe je exact het tegenovergestelde.

Lara: Ja, maar dat was niet per sé een bewuste keuze. 
Op een dag kwam ik toevallig een klein straatje tegen 
dat ‘kerkhofbloemenstraat’ heette en meteen kwam het 
beeld van een paar vrouwen die aan het werk waren 
in gebloemde schorten bij me op. Zo ben ik beginnen 
schrijven aan een verhaal over acht vrouwen die in de 
bloementeelt werken, op het eind van de jaren ‘50. Maar 
pas op, hoewel er geen enkele man in beeld komt, zijn 
ze wél heel aanwezig in het verhaal en in het leven van 
de acht vrouwen. In de vorm van een oude jeugdliefde, 
een verloren zoon, een afwezige vader, een echtgenoot 
die het afbolt... Elk personage sleept daardoor een be-
hoorlijk zwaar verleden met zich mee. Dat maakt het wel 
niet altijd even makkelijk voor de actrices om die intense 
rollen te spelen. Tijdens onze eerste repetitie bleek namelijk 
dat heel wat van hen zélf al een behoorlijk zwaar leven 
achter de rug hebben. Maar ik was zo verbaasd over de 
manier waarop iedereen daar open met elkaar over kon 
en wou praten, wat er voor gezorgd heeft dat er meteen 
een enorme intimiteit en verbondenheid binnen deze 
spelersgroep is. Ja, ik ben echt heel gelukkig met mijn 
cast (lacht). (Voilà, ’t is gebeurd. Ik ben een journalist, 
nvdr.)

Den T’ater: Wij zijn alvast heel gelukkig om je terug 
te zien na ‘Moedervlek’. Hoe voelt het om opnieuw 
bij Rembert een stuk te maken?

Lara: Schitterend! Eerlijk gezegd vroeg ik me vlak voor de 
repetities van ‘Moedervlek’ van start gingen wel eens af: 
“waar ga ik nu aan beginnen,” omdat ik de Rembert niet 
echt kende en nog nooit een amateurproductie geregis-
seerd had. “Ga ik daar wel mogen doen wat ik wil doen” 
en dat soort bedenkingen kwamen bij me op. Maar al na 
een paar repetities was ik echt positief verrast over hoe 

bereid iedereen was om mee te stappen in mijn verhaal 
en om me mijn gedacht te laten doen. Toen jullie me vroe-
gen om een stuk met volwassenen te komen regisseren, 
heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Voor dit stuk 
heb ik een paar leuke decorbeelden in mijn hoofd, die 
niet zo evident zullen zijn om op scène te krijgen, maar ie-
dereen is volop aan het zorgen dat het zal lukken. Maar 
wat ik daarmee bedoel hou ik voorlopig liever geheim.

Den T’ater: Hoe is het om met volwassenen te werken 
in plaats van met jongeren?

Lara: Totaal anders. Ik werk heel graag met kinderen en 
jongeren, maar met volwassenen repeteren is op een 
bepaalde manier toch gemakkelijker. Met volwassenen 
hoef ik me immers niet af te vragen of ze hun tekst wel 
goed zullen kennen, en heb ik minder de neiging om 
dingen ‘voor te tonen’ tijdens repetities. Daardoor kan ik 
dieper ingaan op wat er achter de tekst verborgen ligt. 
Op de dingen die de personages bijvoorbeeld meema-
ken die niet letterlijk in de brochure staan. Die tekst is 
trouwens nogal dynamisch en kan dus nog veranderen. 
Zo heeft Katrien (Cnockaert, nvdr) iets ontwapenend 
naïefs over zich als ze een monoloog speelt. Dat soort 
dingen gebruik ik zeker als ik verder schrijf.

Den T’ater: De verhaallijnen zijn dus nog work in 
progress? 

Lara: Nee nee, dat niet. Het verhaal ligt volledig vast in 
mijn hoofd. Maar hier en daar pik ik wel leuke dingen op 
uit repetities die ik verder in een scène verwerk. Of als 
ik merk dat een bepaalde tekst niet klinkt zoals ik die in 
mijn hoofd had, dan vliegt die er uit. Maar om echt nog 
te gaan improviseren zitten we met een te hoge tijds-
druk. De première is dan ook al op 19 april!  Maar ik 
hou wel van wat druk op de ketel. Ik heb ook het gevoel 
dat dat geen probleem vormt voor deze spelersgroep. 
Ik heb heel veel vertrouwen in hen,  want de meeste zijn 
ondertussen gewend om op een scène te staan en ie-
dereen is  héél gemotiveerd. We komen er dus wel.

Den T’ater: Voor ’Moedervlek’ kreeg je staande ovaties 
in Torhout. Speelt dat mee in je hoofd als je aan een 
nieuwe productie begint?

Lara: ’Kerkhofblommenstraat’ wordt helemaal anders 
dan ‘Moedervlek’ wat een grootse voorstelling was, met 
een felle zomerbelichting en zo. ‘Kerkhofblommenstraat’ 
daarentegen wordt kleiner en ingetogener. Rustiger ook 
op een bepaalde manier. Ik kan namelijk meer vertrou-
wen op het spel zelf, zonder dat ik nu en dan gaatjes in de 
voorstelling moet plamuren met muziekjes en dat soort 
dingen. Daardoor krijg je een pure voorstelling en kan ik 
echt diep gaan wroeten in het leven van de personages. Ik 
wil hoe dan ook stukken maken met veel inkijk.
(Lara glimlacht veelbetekenend naar de groep en er ont-
staat hilariteit bij de cast. Omdat de string van één van 
de actrices een hele tijd zichtbaar was tijdens de repetitie 
zonder dat ze dat door had, zo blijkt.)
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In essentie gaat het over liefde. Maar ook over hoe liefde 
kan kapotgaan. En over gemis, door die gebroken liefde. 
En over hoe je dat gemis moet opvullen. Bovendien vind 
ik het heel interessant om te onderzoeken hoe verschillende 
generaties anders met dat gemis omgaan. Mijn stukken 
vertrekken dan ook meestal vanuit de blik van een on-
bevangen jong personage dat de wereld overschouwt. 
Die wereld die er groot, absurd en beangstigend uitziet, 
vol zware levens waardoor dat personage zich  gaat af-
vragen: ‘heeft het wel zin om aan dat leven te beginnen? 
Kom ik er zelf wel ongeschonden uit?’ In ‘Kerkhofblom-
menstraat’ is dat het personage Rebecca (Matilde Casier, 
die ook in ‘Moedervlek’ te zien was, nvdr). Zij is het meisje 
uit de bourgeoisie die optrekt met de vrouwen die bloemen 
telen voor haar vader. Zij heeft geen man of kind verloren, 
geen harten gebroken en staat onbezonnen aan het begin 
van haar leven.

Maar het gaat ook over leugens en over dingen toe-
dekken. Ik heb mensen die dat kunnen altijd al speciaal 
gevonden. Ik zag ooit een Nederlandse reportage die 
“Na de bevrijding” heet en mensen toont die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 14 à 16 jaar oud waren en boor-
devol vragen zaten. Vragen die echter doodgezwegen 
moesten worden. Iedereen moest op zijn of haar eigen 
manier de traumatische gebeurtenissen van de oorlog 
verwerken. Of niet. Ook in ‘Kerkhofblommenstraat’ zijn 
de personages heel goed in het toedekken van bepaalde 
dingen. Hoewel het op het eerste zicht een hechte groep 
vrouwen lijkt, geven ze zich nooit écht aan elkaar bloot. 
Wat ze meegemaakt hebben of voellen, kunnen ze enkel 
in een monoloog kwijt. Dat maakt ‘Kerkhofblommen-
straat’ misschien ook wel een stuk met minder compro-
missen: ik ga namelijk veel dieper door in het grauwe. 

Den T’ater: Grauw vind ik persoonlijk  een vreemde 
term om jouw stukken te omschrijven.

Lara: Begrijp me niet verkeerd. Het is absoluut niet mijn 
bedoeling om de mensen een stomp in hun maag te ge-
ven en met een loodzwaar gevoel naar huis te laten gaan! 
Het verleden is meer dan enkel onverwerkte miserie. Het 
verleden kan ook heel poëtisch en nostalgisch zijn, zoals 
een dagboek uit je kindertijd dat je toevallig terugvindt, 
of een brievenbus in de vorm van een huisje en ande-
re dingen die je doen denken aan een verleden dat er 
mooier uitziet in je hoofd dan het eigenlijk misschien wel 
was. ‘Kerkhofblommen’ wordt ook wel grappig. Mensen 
mogen dus gerust lachen met de personages. Moeten er 
mee lachen zelfs! Want wie lacht, beleeft het verhaal dat 
we tonen ook ten volle mee. Maar ik ben pas écht geluk-
kig als het publiek op het einde van de rit het stuk nog 
eens overloopt en plots snapt dat er in die eerste scènes 
al veel meer aan de hand was dan je op het eerste zicht 
zou vermoeden.

Den T’ater: En we daardoor goesting krijgen om nog 
eens te komen kijken?

Lara: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.

Jonas Roelens
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KERKHOFBLOMMENSTRAAT
Tekst en regie Lara Taveirne

zaterdag 19 april, donderdag 24 april,
vrijdag 25 april en zaterdag 26 april 2014
om 20 u. in CC de Brouckere Torhout

reservatie Westlandia Beerstraat 8 Torhout 050 21 21 32
kaarten € 8,50 - € 7,50 (60+ /Open Doek) - € 5 -18 jaar
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U was weer geweldig 
Toneelkring Sint-Rembert kan 1 februari 2014 bijschrijven 
in het lijstje van legendarische feestjes. Dan vierden we 
allen gezamenlijk het nieuwe jaar. Een fijne, aangename, 
geestige, lekkere avond was het gevolg. Zoals steeds 
droegen we ook bij aan het goede doel: Banglabari, de 
nagelnieuwe organisatie die acties op poten zet om ex-
treem arme gezinnen in Bangladesh te steunen. De vrije 
bijdragen die u zo gul schonk waren samen goed voor 
500 euro.

Hier vindt u een selectie aan sfeerbeelden van het nieuw-
jaarsfeest. Voor meer foto’s: www.sintrembert.be.
Voor meer info: www.banglabari.be.
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