
 

 

  



 

 

 
Erwin van der Lans 
Ik speel Melchior, een puber die hevig op zoek is naar zichzelf, naar zijn ik. En 
daarbij in de seksualiteit grenzen overschrijdt. Hoe langer ik deze rol 
instudeerde, hoe beter ik Melchior begreep. Ik keur zijn daden niet goed, maar 
begrijpen doe ik hem wel. 
 
Ik hoop dat het publiek het verhaal achter de daden van Melchior ziet en 
snapt. Zijn daden kunnen misschien boosheid oproepen,  maar de vraag is 

natuurlijk: wat of wie drijft iemand tot het plegen van dit soort dingen? 
 
Het stuk is meer dan een eeuw geleden geschreven. Maar daardoor is het niet een ‘veilig’ stuk om te 
spelen. Er zijn nog heel veel parallellen met nu. De ongemakkelijke en beladen vragen rondom 
seksualiteit zijn van alle tijden. Het is heel goed om als christen daar naar te kijken: wat doet het met 
ons? Wat doet het met mijzelf? 
 

Connie Bobeldijk 
Ik speel de rol van Fanny Gabor. Zij is de moeder van Melchior. Ik draag mijn 
zoon op handen. Hij is mijn alles.  In mijn ogen kan hij niets kwaads doen. Ik 
verdedig hem altijd en tegen beter weten in. Ik geef hem een vrije opvoeding 
waarbij nauwelijks grenzen gesteld worden. Mijn man bungelt er een beetje 
bij. Ik ben een zelfingenomen moeder, maar aan het eind van het stuk breek 
ik. 
 

Ik hoop dat het publiek ziet dat dit niet iets van vroeger is maar van alle tijden. Ook nu hebben 
kinderen en jongeren af en toe een krachtig "nee" nodig. Ikzelf heb er van geleerd dat opvoeding en 
afkomst een heel belangrijke rol spelen in iemands leven. Dat geluk en drama dicht naast elkaar 
liggen en dat openheid in relaties, in welke vorm dan ook, essentieel zijn voor een samenleving 
 
Deze rol heeft mij er (nog meer) van doordrongen hoe mooi onze taal is. 
De volzinnen van mijn tekst vind ik prachtig! 
  

Raymond Koper 
Ik speel twee rollen. Die van Ernst Lämmermeier, een homoseksuele jongen, 
die verliefd is op een andere jongen. Hij worstelt daar heel erg mee. Zijn 
natuur zegt ja en zijn verstand zegt nee. 
Maar ik speel ook mijnheer Gabor, de vader van Melchior,  die een meisje 
verkracht. Hij heeft de opvoeding van zijn zoon altijd aan zijn vrouw 
overgelaten. Maar door de daad van zijn zoon begrijpt hij dat hij als vader 
tekort is geschoten. Hij probeert te redden wat er te redden valt door als 

advocaat heel diplomatiek er een slinkse draai aan te geven. 
 
Mijn rollen brengen mijzelf bij kernvragen. Zoals: wanneer is een kind toe aan een gesprek over 
ontluikende seksualiteit? Immers, als je denkt dat je kind eraan toe is, ben je vaak al te laat. Of het is 
al gebeurd óf ze willen het niet meer horen…  



 

 

En: hoe kun je als christen je oordeel opschorten en niet meteen denken: deze rolfiguur is zondig, dit 
mag niet, ik wil dit niet zien. En dat je dan ‘wegkijkt’.  Ik hoop van ganser harte dat ons publiek intens 
blijft kijken naar wat het stuk wil zeggen over mensen en hun drijfveren. 
 

Martijn van den Burgt 
Ik ben Hänschen Rilow, een jongen die het goed doet op school, stabiel in het 
leven staat, maar worstelt met zijn homoseksuele gevoelens. Ik probeer mijn 
weg in het leven te vinden. Aan het eind van het stuk vind ik mijn balans. 
Ik hoop dat het publiek meer de menselijke kant gaat zien van hen die 
worstelen met homseksuele gevoelens. Dat men niet denkt: daar heb je een 
homo, maar:  daar heb je een mens die worstelt… Zie de mens… 
Bij het instuderen van deze rol ontdekte ik, dat ik zelf wel had nagedacht over 

de worsteling van homoseksuelen zodra ze ‘uit de kast’ gekomen zijn. Over hun lijden over het 
onbegrip dat ze dan ervaren bij familie, vrienden, en kennissen. En de verwarring en het lijden van 
ouders, broers en zussen. Maar ik had nog nooit stilgestaan bij de fase die daaraan vooraf gaat. De 
fase waarin een jongere ontdekt dat hij andere gevoelens heeft. Dat hij zichzelf wil dwingen om 
heteroseksueel te zijn, maar iets heel anders voelt. Dat hij daardoor in grote verwarring en 
onzekerheid geraakt. En daar zelf - en dus helemaal alleen - mee moet zien klaar te komen. Dat is 
heel dramatisch. 
 
Voorjaarsontwaken is meer dan een eeuw geleden geschreven, maar het thema is nog steeds actueel 
binnen de christelijke wereld. Dat was voor mij de trigger om met onze theatergroep ODD dit stuk te 
gaan spelen. Wauw:  we zijn honderd jaar verder en het is nog net zo actueel als toen! Waarom?  
Omdat we binnen de evangelische wereld heel erg bijbelgetrouw willen zijn: hoe God bedoelt dat 
mensen gelukkig kunnen zijn en ook de levensvraag van de seksualiteit kunnen beantwoorden. 
Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen, is er een spanningsveld met mensen buiten de kerk: 
dus frictie… De vraag is: hoe gaan we daar binnen de kerk mee om? Zowel persoonlijk als 
publiekelijk? 
 
Ik wil met mijn rol in dit toneelstuk aan die gedachtevorming bijdragen. Het is een hele uitdaging: 
want ik ben volkomen heteroseksueel. Ik zit met deze rol dus niet in mijn comfortzone, moet wat 
overwinnen.  Maar het mag niet zo zijn dat het publiek denkt: Ok, die speelt een homo… Ik wil een 
heel authentiek personage neetzetten. En ik wil het kwetsbaar en breekbaar doen. 
 

Tabitha Buitelaar 
Ik speel Wendla Bergmann, een argeloos, bescheiden meisje dat positief in het 
leven staat. Iedereen mag haar. Ze is behulpzaam. Nieuwsgierig en een beetje 
ondeugend zoals 14-jarigen dat kunnen zijn. Op het gebied van seks is ze een 
onbeschreven blad. Ze weet gewoon niet hoe het werkt. Ze wil het heel graag 
weten,maar haar moeder vertelt haar er niets over. Intuïtief verwerpt ze 
moeders verhaaltje dat kinderen worden gebracht door de ooievaar. In haar 
onschuld én nieuwsgierigheid  komt ze terecht bij een jongen die misbruik 

maakt van haar naïviteit en haar uiteindelijk verkracht. Ze krijgt een kind van hem terwijl ze niet weet 
wat er eigenlijk is gebeurd. Buiten haar wil en weten om ondergaat ze een abortus  en sterft aan de 
gevolgen van deze ingreep. 
 



 

 

Ik worstel best met de thematiek rondom mijn rol: wat zal ons publiek ervan vinden? Ook binnen 
onze toneelgroep zijn hier discussies over gevoerd.   
Ik wil heel graag een kwetsbaar personage overbrengen, als een soort van waarschuwing. Ik hoop dat 
door mijn spel het publiek meegaat in de gedachte: er is openheid nodig om te voorkomen dat er 
ongewenste en soms rampzalige dingen gebeuren. We doen er goed aan mededogen te hebben voor 
mensen, in plaats van: laten we het er maar niet over hebben. Openheid is nodig. Dus dat mensen 
niet denken: dit wil ik niet zien, maar bij ons blijven, het willen begrijpen. 
Ik ben niet voor de stelling: praat maar over alles en gooi maar alle remmen los. Maar ik ben er ook 
niet voor om het helemaal weg te stoppen alsof het er niet mag zijn. Zo van: het is er niet, klaar, dus 
we hebben het er niet over…  
Want dan kan het consequenties hebben zoals het toneelstuk indringend laat zien. 

 
Rina Warning 
Ik speel  mevrouw Bergmann, de moeder van Wendla.  Als mevrouw 
Bergmann worstel ik met het feit dat mijn dochter me vraagt haar voor te 
lichten en dat ik het niet kan opbrengen haar dat te vertellen. Daar heb je het 
immers niet over…   
Ik maak me ervan af met: je moet heel veel van een man  houden en dan komt 
het wel goed. Want als je heel veel van iemand houdt krijg je een kind.  
In haar naïviteit neemt Wendla dat letterlijk. Als ze zwanger raakt zegt ze 

tegen me: “Dat kan helemaal niet: ik heb van niemand zoveel gehouden als van u, mamma!” 
Ik schaam me voor de goegemeente als Wendla zwanger blijkt te zijn. 
 
Ik hoop dat mijn rol hetzelfde doet met het publiek als met mij: ik ging ernstig aan zelfreflectie doen.  
Hoe ben ik voorgelicht? Hoe ben ik het dan te weten gekomen? Hoe heb ik mijn kinderen voorgelicht. 
Niet?  Ik durf over veel dingen te praten, maar naar je kinderen toe is het toch moeilijker… Blijft deze 
ongemakkelijkheid zich herhalen? Hoe lichten mijn kinderen hun kinderen voor?  
Technisch weet iedereen tegenwoordig alles, maar de gevoelsmatige kant blijft onderbelicht. We 
ontkomen er niet aan om er ook binnen de kerk over te spreken. 
Wanneer is seksualiteit een zegen en wanneer een zonde? 
Waarom heeft God ons zo gemaakt dat onze gevoelens ons zo parten kunnen spelen? 
Kortom, Voorjaarsontwaken maakt veel los om over na te denken. 

 
Reinier  Overbeek 
Ik heb twee rollen, die van rector Sonnenstich en die van Otto, een van de 
leerlingen.  
 
Als rector Sonnenstich ben ik een mannetje hoor…  Ik heb geen gelukkig 
huwelijk. Er is geen echte liefde. Ik houd mezelf groot door mijn school netjes 
te houden en hoog op de kaart te hebben staan. Dat imago loopt groot 
gevaar. De school dreigt te worden geschorst door het ministerie van 

onderwijs in verband met een zelfmoord van een leerling. De aanleiding voor deze wanhoopsdaad 
wordt door het ministerie gezocht in het feit dat leerlingen op schokkende wijze met elkaar spreken 
over seksualiteit. 
 
Ik probeer mijn school te redden, maar ben vooral met mijn eigen zelfbeeld en eer bezig. Ik spreek 
voortdurend over zedelijkheid, maar doe dat vooral om mezelf te handhaven, overeind te blijven. Ik 



 

 

verwar imago en identiteit  met elkaar: ik ben zo goed als mijn school is. Ik ben zo goed als dat ik 
zedelijk ben… Maar laat niemand mijn heimelijke gedachten lezen… 
 
Als rector Sonnenstich ben ik een soort archetype voor veel mensen in de maatschappij. 
Ik vertegenwoordig de gevestigde orde en hun geaccepteerde moraliteit. Maar ik pak niet mijn 
verantwoordelijkheid als het er op aan komt om mij in de worsteling van mensen te verdiepen.  
Ik hoop dat het publiek door de manier waarop ik mijn rolfiguur ga neerzetten, beseft dat je minder 
oordelend kunt zijn en meer vanuit genade je in iemands persoonlijkheid kunt verdiepen.  
 
Als Otto ben ik een van de leerlingen op school. Ik ben een ontspannen jongen, analytisch en een 
beetje bijdehand. In het stuk zien we dat ik veel bezig ben met mijn 'peers' en hen steeds weer 
uitdaag. 
Het is gedrag dat ik in  mijn dagelijkse beroepsmatige leven vaak bij jongeren waarneem:  
stellig gedrag vertonen om zo hun eigen mening te toetsen. Dat herken ik ook erg in Otto.  
De rolfiguren van Otto en zijn klasgenoten dagen mij en het publiek uit om de eigen kinderen de 
ruimte te geven, hen zich te laten ontwikkelen en niet alleen maar met pasklare antwoorden te 
komen. 

 
Marianne Gorissen 
Ik speel drie bijrollen:  Geertje (vriendin van Wendla) , mevrouw Fliegentod 
(een van de docenten), en de rol van dominee Kahlbauch. Het was een  
uitdaging om me meerdere rollen eigen te maken. 
Met name de rol van de dominee heeft me een tijd bezig gehouden. Het is een 
harteloos liefdeloos mens. Ik ben een beginnende toneelspeler.  Ik vind het 
moeilijk – ook  vanuit mijn geloof – om extreme harteloosheid te acteren. Mijn 
medespelers hielpen me. Ze vroegen: en wát nu als je in een passiespel de rol 

van Judas zou moeten spelen…?  
Toen begreep ik het. Op het toneel moet je als acteur harteloosheid en liefdeloosheid kunnen acteren 
opdat mensen in de zaal op zoek gaan naar de liefde. Het stuk kan pas tot zijn recht komen als ik zo’n 
harteloos mens scherp treffend neerzet… Ik gebruik mijn Zeeuwse dialect als hulpmiddel om echt in 
het toneelgevoel te komen. 
Geertje, 14 jaar, studiemeisje, wedijvert met Wendla om de aandacht van Melchior. Ze heeft geen al 
te hoge moraliteit. 
De docente, traditioneel conservatief, is vooral bezig met hoe het hoort. Terwijl er wel onderhuids 
iets gaande is tussen de rector en haar… 
Met dit stuk houden we mensen een spiegel voor. Als je in een spiegel kijkt zie je dingen die je mooi 
vindt, en dingen die je minder mooi vindt, die je weg zou willen hebben. Hoe gaan we zelf om met 
jongeren die worstelen met alles wat de wereld te brengen heeft? Waarom doen we de dingen zoals 
we ze doen? 
Weet je, ik ben van het stuk gaan houden… 

 
Erik van Dijk 
Ik speel de rol van Moritz Stiefel, een van de jongeren die op zoek is naar 
bevestiging. Hij wil er graag bij horen. Dat lukt hem soms wel en meestal net 
niet. Hij trekt zich heel erg op aan Melchior die veel slimmer is dan hij en hem 
bijv. helpt met huiswerk maken. 



 

 

De druk van zijn ouders is heel groot . Die willen dat hij presteert, maar hij redt het net niet. Hij 
ervaart alle andere ingewikkeldheden van de wereld als een last, zoals seksualiteit. Hij praat er veel 
over met Melchior, maar snapt er nog weinig van. 
Hij is boos dat hem nooit wat is uitgelegd en dat hij het allemaal zelf moet uitvinden. 
Het wordt hem allemaal  te moeilijk en te veel. Hij moet van school. Zijn ouders gaan daaraan kapot 
en dat vind hij vreselijk.  Hij ziet maar één uitweg om zich te bevrijden van die druk van de wereld en 
pleegt zelfmoord. 
 
Ik hoop dat het publiek oprechtheid ziet bij Moritz, zijn wanhopige zoektocht naar antwoorden en 
erkenning.  Naar: wie ben ik eigenlijk? Waarom ben ik zo vaak onzeker, verward en boos? In zijn 
slotmonoloog zegt Moritz: “Breek de cocon, dan fladdert de vlinder weg. De illusie scheurt stuk. Jullie 
kunnen mij niet langer beduvelen.” 
Dat men gaat nadenken over de vraag: 
zijn we alleen maar bezig om het systeem in stand te houden of zoeken we ook oprecht naar een 
manier om mensen tot hun recht te laten komen? Kinderen, volwassenen en iedereen. 
Het past bij ODD om mensen aan het denken te zetten over levensvragen, en ook over wat 
moeilijkere thema’s. Laat het maar een beetje schuren.  
Literair en taalkundig is Voorjaarsontwaken  een hoogstaand stuk. Hoe meer wij met het stuk bezig 
waren, hoe meer we ontdekten: wat een briljante man was die Frank Wedekind. Hoe hij dit 
geschreven heeft is taalkundig een pareltje. We hebben in de verleiding gestaan om het hier en daar 
te vereenvoudigen naar deze tijd. We hebben daar van afgezien. Laat het publiek maar ervaren dat 
het in een literair stuk terechtgekomen is. De uitdaging voor ons als spelers is om dan precies te 
weten wat we met die mooie taal willen overbrengen. Wat willen we eigenlijk zeggen? Welke lading 
zit eronder?  
 

Danielle Buijs 
Ik speel de rol van Martha Bessel, een mishandeld meisje. Martha komt in 
haar puberteit tot de ontdekking dat wat bij haar thuis met haar gebeurt, niet 
normaal is. Ze wordt stelselmatig mishandeld, maar weet niet beter. Ze vraagt 
haar vriendinnen: mag jij ook geen brood in bed eten? En als je het toch doet, 
wordt jouw moeder dan ook zo vreselijk boos en krijg je slaag? De striemen 
staan op mijn rug!  Ik mag mijn haar niet los laten hangen. Ik krijg straf als ik 
niet goed gebeden heb.  

Mijn vriendinnen weten niet wat ze horen en herkennen er niets van.  Ze worden nooit in een zak 
gebonden als ze gaan slapen, terwijl dat voor mij de realiteit van elke dag is. Ik heb jarenlang 
geprobeerd om mijn ouders te pleasen om maar geen pak slaag te krijgen, maar dat heeft niks 
geholpen. Wat ik ook doe, ze slaan me toch… Dus ga ik van lieverlee allerlei dingen doen die van thuis 
niet mogen.  
 
Ik hoop dat het publiek begrip ervoor krijgt, dat mensen die zoiets meemaken – en zeker jongeren in 
hun puberteit -  uiteindelijk koste wat kost gaan proberen controle over hun leven te krijgen. In het 
stuk zit een scene rondom een pistool, die symbolisch is voor deze gedachtegang.  Het dilemma dat je 
met een pistool jezelf uit je lijden kunt verlossen of dat je de mishandeling ermee kunt stoppen. Je 
kunt dan iets doen om de situatie te veranderen en niet langer machteloos te zijn. 
Trouwens: diezelfde mechanismen die bij het slachtoffer uiteindelijk leiden tot het recht in eigen 
handen nemen, zie je niet alleen bij lichamelijk geweld, maar zeker ook bij geestelijk geweld… 
 



 

 

Marleen van der Duin 
Ik speel voornamelijk de rol van Ilse.  De ‘hoer’.  Ze is een afvallige van de 
groep. Vroeger speelde ze met haar schoolvrienden. Kwamen ze bij haar thuis 
om warme geitenmelk te drinken. Nu kijkt bijna iedereen haar met de nek 
aan. Ziet er anders uit, ze gedraagt zich anders en ze lokt gedrag uit waar 
iedereen zich ongemakkelijk bij voelt.  
Ze had, van de één op andere dag, ervoor gekozen om de wereld in te trekken. 
Nu trekt ze met de verkeerde mannen op. Maakt ze voor een jong meisje de 

meest heftige situaties mee. Drank, feesten en seksualiteit. Het lijkt haar niets te doen. Vrolijk, 
impulsief en grenzeloos komt ze over.  
 
En ik vraag me af… is ze werkelijk een hoer? Of slachtoffer van seksueel misbruik? En, heeft zij er zelf 
voor gekozen om dit pad te volgen? Of is ze op de vlucht? Heeft ze ooit het juiste voorbeeld van haar 
ouders gekregen? Hadden haar ouders haar lief? Heeft ze ooit liefde gekend? Of is ze juist wanhopig 
op zoek naar liefde?   
Ilse heeft best veel met me gedaan. Ze is ongeveer het tegenovergestelde wat ik ben: ik denk eerst 
drie keer na,  knuffel niet graag en houd niet van wilde feestjes. Het was (zoals vaak met 
toneelspelen) regelmatig over eigen grenzen heen stappen. En toch… er is wel iets wat ik herken aan 
Ilse. Een masker opzetten. Daar ben ik ook heel goed in. Doen alsof ik vrolijk ben, terwijl het leven 
echt niet altijd één groot feest is. Ik heb haar lief gekregen. Omdat ik door al dat gebrabbel  en 
vrolijke ‘gedoe’ heen kan prikken. In wezen staat ze daar, als kwetsbaar meisje van 14 jaar, heel 
eenzaam te zijn. Ze schreeuwt om liefde en erkenning. Zal ze die ooit van iemand krijgen? Van 
Melchior misschien? Of van  Morritz? 
 
Voor het publiek hoop ik dat ze in de maatschappij de Ilse’s gaan herkennen en erkennen. Prik door 
gedrag heen. Laat ze tot hun recht komen.  En als je zelf een Ilse bent…Ik gun je kwetsbaarheid toe: 
dat is geen zwakte maar een kracht. We zijn het namelijk allemaal. Laat zien wie je werkelijk bent! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorjaarsontwaken (gratis) nog een keer zien?! 
Als u deze voorstelling graag nóg een keer wilt zien, dan kan dat! 
Wij nodigen u uit om op vrijdag 28 augustus 2015 de voorstelling 'Voorjaarsontwaken' nog een keer  te 
komen bekijken in Pier-K in Hoofddorp Raadhuisplein 9.  
En als u een betalende gast meebrengt, dan krijgt u uw eigen kaartje gratis. U moet dan de bestelling 
doen via www.ordederdwazen.nl/kaarten. Daar kunt u aangeven dat u van deze aanbieding gebruik 
maakt. 
 



 

 
 


