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In memoriam

Eind juli moest Toneelkring Sint-Rembert alweer 
afscheid nemen van een vriend. De felle volgspot van 
Gilbert Tanghe doofde zachtjes uit. Hij zal worden 
herinnerd als voorvader van alles en iedereen met een 
Remberthart. Martine Geerinckx voorzag zijn uitvaart 
van een pakkend afscheid. Haar eresaluut aan Gilbert 
leest u hieronder integraal terug.

Precies 20 jaar geleden – in de zomer van 1994, rond 
deze tijd – startten de repetities van mijn eerste 
Rembertproductie. Voor de eerste lezing had ik afspraak 
aan zaal Thor met één van de spelers die me zou 
opwachten en meenemen naar Ter Walle.

Torhout kende ik helemaal niet. Ik had er één keer 
gespeeld in 1992 – in Zaal Thor – met het toenmalig 
Antwerps gezelschap waar ik mijn brood verdiende. Dat 
werd geleid door een vrouw die alle hoofdrollen liefst 
zelf speelde. En waar je als jonge actrice al heel blij mocht 
zijn als je in haar schaduw mocht spelen. Och ja, vreemde 
mensen, die acteurs. We dronken voor de voorstelling 
koffie in Het Centrum. Daar stond een indrukwekkende 
kast met al de trofeeën van Toneelkring Sint Rembert. 
“Een sterk amateurgezelschap”, wist mijn bazin me te 
vertellen. “Mortsel en Torhout winnen afwisselend om 
de 2 jaar het Landjuweel. Dirk Tanghe is ook van hier en 
Torhout is een echte toneelgemeente”, zei ze ( ja, soms 
had ze een visionaire blik). “Iedereen speelt hier toneel. 
Zelfs de burgemeester.”

Enfin, ik wist dus dat Zaal Thor zich onder de kerktoren 
bevond en omdat ik zelf geen wagen had en er geen 
trein meer terug was, waren mijn ouders chauffeur van 
dienst. We kwamen ruim een uur te vroeg in Torhout aan. 
Het was een prachtige zomeravond en we besloten om 
in afwachting iets te drinken op de markt. Alle terrassen 
zaten stampvol, maar er was 1 tafel van 4 die slechts 
bemand was door 1 persoon. We vroegen of we bij 
hem mochten zitten en hij antwoordde ietwat theatraal: 
”Uiteraard!”. Ik dacht: inderdaad, die Torhoutenaars zijn 
allemaal toneelspelers.

Bon, we plaçeerden ons bij hem, keuvelden nog 
wat verder in het Sleidings over de ambiance op die 
Torhoutse markt met al zijn terrassen, bestelden iets 
en boden onze gastvrije tafelgenoot ook iets aan. Voor 
hem mocht het hetzelfde zijn. En zo geraakten we in een 
geanimeerd gesprek waarvan vooral hij de animator 
was.

Onze tongval deed hem vermoeden dat we van Oost-
Vlaanderen waren en toen ik dit bevestigde en zei dat 
je aan zijn tongval in ieder geval niet kon horen waar 
hij vandaan kwam, zei hij enigszins trots dat hij Gilbert 
Tanghe was. Dat hij al jaren bij Toneelkring Sint Rembert 
speelde, dat Dirk Tanghe nonkel moest zeggen tegen 
hem en dat een acteur met enig niveau accentloos 
Nederlands hoorde te praten. Ik was perplex, dacht 
eventjes dit is bluf. Misschien zeggen alle Torhoutenaars 



dat ze nonkel of tante zijn van Dirk Tanghe. En als dit 
geen bluf was, wel dan was het toch wel een merkwaardig 
toeval.

Ik pareerde en zei hem in mijn keurigste Nederlands dat 
ik van acteren mijn beroep had gemaakt en dat Karin 
Tanghe me geïntroduceerd had bij de Rembert en dat 
ik binnen drie kwartier eerste lezing had in Ter Walle. En 
ja, “uiteraard” kende ik Dirk Tanghe. En vooraleer ik kon 
uitleggen wat ik van hem al gezien had en wat ik ervan 

vond, deed hij dat zeer 
gedreven in mijn plaats.

Enfin, de wereld was 
klein, besloten we, we 
bestelden nog eens 
hetzelfde en daarna 
begon hij aan een zeer 
gedetailleerde historiek 
van het indrukwekkend 
palmares van de Rembert.
De trofeeënkast die ik 
2 jaar ervoor bekeken 
had, kwam helemaal 
tot leven en met passie 
vertelde hij over onder 
andere “De dood van 
een handelsreiziger”, 
“Een geur van 
bloemen”, “De familie 
Tot” en “August, August, 
August”. Dat was zijn 
mooiste toneelervaring, 
zei hij. Ik vroeg hem 

welke rol hij erin gespeeld had en hij bekeek me alsof 
ik een retorische vraag had gesteld. “August, uiteraard!”

Onder meer zijn broer Remi en Guido Cafmeyer waren 
spilfiguren en pioniers geweest voor de kring en hijzelf 
had in heel veel stukken meegespeeld. Glorieuze en 
heerlijke tijden, zei hij wat weemoedig. Maar de volgende 
generatie komt eraan en zal dat goed doen. En Dirk, 
ja, Dirk … . Dat was nog wat anders. Die was eigenlijk 
buiten categorie. Maar, opgegroeid in de schoot van de 
Rembert. Hij had de toneelmicrobe als het ware met de 
paplepel binnen gekregen. En had het nodige talent. 
Zonder talent haal je het niet in de toneelwereld.

Ja, ik mocht echt blij en vereerd zijn dat Rembert 
me gevraagd had. Het moet wel zijn dat je iets kan, 
benadrukte hij toen ik recht stond om me naar zaal Thor 
te begeven. Mijn ouders bleven bij hem zitten en hij 
deed hen nog uitvoeriger uit de doeken dat Rembert een 
unieke kring was die unieke stukken bracht. Naarmate 
de avond vorderde bezong hij de lof van toneelkring 
steeds unieker en lyrischer.

Toen ik na de eerste lezing terug kwam, was hij net weg 
en wisten mijn ouders nog veel beter dan ik in welke 
toneelkring ik terecht gekomen was. “Een memorabele 
man”, zei mijn vader. “Niet gewoon”. “En zeker een 
memorabele avond!” Ze hadden zich geen minuut 
verveeld. Ik wist toen nog helemaal niet dat mijn 
toekomstige hospita over ‚nonkel Gilbert’ zou spreken.

In memoriam
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Ik heb Gilbert leren kennen als een zeer kritische kijker. 
Na een première kreeg je als regisseur al dan niet de 
appreciatie van het publiek, van het bestuur, van de 
spelers èn de ongezouten mening van Gilbert Tanghe. 
Als het hem niet beviel dan wist je dat ook meteen en 
ook waarom. Echter, als het hem beviel, dan stak hij dit 
ook niet onder stoelen of banken. Doorgaans kwam hij 
dan naar meerdere voorstellingen kijken.
Ik heb hem ook leren kennen als een theaterliefhebber 
met een grote liefde voor taal en poëzie en met een 
hekel aan leenwoorden.

Ik hoor over hem zeggen dat hij een speler was met 
heel veel respect voor zijn medespeler. Hij was een 
gulle medespeler die bereid was jonge en onervaren 
acteurs te helpen en tips te geven. Dat hij een gedreven 
bestuurslid was en dat het cultuurcentrum mede door 
hem werkelijkheid is geworden, is algemeen bekend.

Gilbert is de laatste van de pioniers van de Rembert 
waarvan we vandaag afscheid nemen, maar die we ons 
in ieder geval dankbaar en dikwijls zullen herinneren. 
Eén van zijn treffende uitspraken was: “Er is maar één 
rechte lijn en dat is de lijn naar boven.”

En ter herinnering aan één van zijn glansrollen als 
August: “Ik heb alle 3 de voorwaarden gevuld, meneer de 
dikke deur! Mag ik dan nu de 8 witte Lizzipanerpaarden 
presseren, meneer de dikke deur?”

EEN DROOM MOET EEN DROOM BLIJVEN, AUGUST, 
ANDERS MAAK JE HEM STUK!

Rust zacht, Gilbert.

Wat over blijft, is stilte.
Martine Geerinckx



Trouwfeesten & Processen 
Op 22, 27, 28 en 29 november gaan de poppen weer aan 
het dansen. Letterlijk. Dan presenteert Toneelkring Sint-
Rembert namelijk Trouwfeesten & Processen, een nieuwe 
poppentheaterproductie. Luc Descheemaeker gaf Torhout 
eerder al een voorsmaakje met de gangsterklassieker 
Reservoir Dogs. Deze keer koos Descheemaeker voor 
een veelgeprezen stuk van Arne Sierens: Trouwfeesten & 
Processen.

In dat helkomisch drama maak je kennis met hoer op 
retour Yolande, haar zoontje Thierry, zwerfkat Winnetoe, 
nachtraaf en ex-junkie Max, diens dochter Estelle 
en geschopte hond Sacha. Die komen allen samen 
in danszaal Rialto. Een aloud vertrouwde plek waar 
menig strafblad werd geschreven, waar werd gedanst, 
gezongen, gevochten en vreemdgegaan. Yolande heeft 
groot nieuws!...

Regie

Luc Descheemaeker

Poppenspelers

Sacha: Jonas Roelens
Max: Henk Cnockaert

Estelle: Loes Swaenepoel
Winnetoe: Baptiste Cobbe
Yolande: Nancy Brendonck

Thierry: Kato De Cock

Speeldata

22, 27, 28 en 29 november 2014 om 20 u.
in CC de Brouckere te Torhout

Kaarten zoals steeds te reserveren in Westlandia.
Ter plaatse of op 050 21 21 32

Bal POPulaire
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Provinciaal Theaterfestival

De Schoonste Toneelkring Ter Wereld (de onze) be-
hoort tot de top in West-Vlaanderen. Dat zeggen niet 
wij, maar de onafhankelijke jury van het Provinciaal 
Theaterfestival. Die selecteerde Toneelkring Sint-Rembert 
namelijk voor dat lijvig festival. Samen met tien andere 
amateurgezelschappen uit de gouw strijdt De Rembert 
voor een plaatsje in de finale.

De procedure loopt als volgt: de komende maanden 
gaan de juryleden op bezoek bij een voorstelling van 
de elf geselecteerde gezelschappen. In ons geval is dat 
de poppentheaterproductie Trouwfeesten en Processen. 
Daarna kiest de jury drie finalisten. Die spelen de finale in 
het Tieltse Theater Malpertuis, in juni 2016. We hebben 
dus nog een lange weg te gaan.

Naast De Rembert zijn nog tien andere West-Vlaamse 
gezelschappen geselecteerd. Dat zijn Toneelkring 
Werkgroep 66 vzw (Assebroek), KSMG Beveren 
Toneelgroep, Theatergroep BIT (Izegem), Corneelkring 
Brielen (Ieper), Koninklijke Toneelgroep Streven Vichte, 
het Spiegeltheater (Roeselare), Kunst Adelt (Brugge), 
Ieperse Kunstkring Richten, DRAAD-poppentheater 
Roeselare en De Karel van Mander-Ghesellen’ (Meulebeke).

Zomeruitstap

Trouw met ons! 
Toneelkring Sint-Rembert nodigt u en al uw geliefden 
uit voor dé speelvoyage van het jaar. Op zaterdag 20 
september trekken we erop uit voor een traditionele 
zomeruitstap. Die staat dit jaar in het teken van het 
huwelijk. Qua kledingsvoorschriften vragen we niet 
veel. Trek gewoon uw schoonste trouwkostuum en/of 
-kleed aan. Op ons trouwfeest is partnerruil wel degelijk 
toegestaan, wie zijn wij om daarover te oordelen?

Praktisch: afspraak op 20 september, om 9 uur aan de 
achterkant van het Torhoutse station. Dan begint de 
‚voyage’. Die duurt - uiteraard - tot de vroege uurtjes. 
Onze traiteur vraagt ons hoeveel kroketjes hij moet 
voorzien. Vandaar: graag een seintje als je erbij kan 
zijn. Dat mag naar rubenbruneel@hotmail.com, vóór 14 
september. Warm bevolen cadeautip: een envelopke met 
daarin 30 euro. Af te geven bij vertrek.



Ook deze zomer werd De Loods weer ingenomen door 
een roedel jonge wolven.
Dan was er een nieuwe editie van Theaterbeesten, het 
intussen gekende theaterkamp van Toneelkring Sint-
Rembert. Dat jong geweld werd achtergelaten in de 
veilige handen van Simon D’Huyvetter.
Aan de bijhorende fotoshoot te zien bestond de équipe 
uit zowel theater- als showbeesten. Maar wat wil je ook, 
met zo’n leermeester.

Theaterbeesten
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Toneelkring Sint-Rembert
Ernest Claeslaan 40

8820 Torhout
www.sintrembert.be

Beeld:
Geert Coens • Luc Descheemaeker • Paul De Cloedt

Tekst:
Ruben Bruneel • Salman Rushdie

Martine Geerinckx • Benjamin Van Synghel  

Opmaak en druk:
Westlandia

Verzending:
Marc Lasat • Timothy Lasat • Christine Vincent

Colofon
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Kerkhofblommenstraat herneemt 
Dit voorjaar bracht Toneelkring Sint-Rembert ‘Kerkhof-
blommenstraat’ in het vertrouwde CC de Brouckere. 
Lara Taveirne tekende voor tekst én regie. Dat viel in 
de smaak bij het theaterpubliek én de jury van het 
Landjuweelfestival. Het zag er al goed uit, nu is de kogel 
ook écht door de kerk. Voor de derde keer op vier jaar 
tijd mag de Rembert zich bij de grootsten in Vlaanderen 
rekenen qua amateurtoneel.
Kerkhofblommenstraat mag zelfs zowaar het Landjuweel-
festival openen, op vrijdag 24 oktober in het NTGent. 
De week daarvoor, op zaterdag 18 oktober, is er al een 
herneming van dat stuk in CC de Brouckere. Kwestie van 
de spieren al even los te gooien.
Tickets voor het Landjuweelfestival zijn vanaf 10 sep-
tember te koop. Meer info op www.landjuweelfestival.be.
Kaartjes voor de herneming zijn, zoals steeds, te reserveren 
bij Westlandia.

Allez, nog ééntje


