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De Orde ontwaakt weer… De Orde ontwaakt weer… De Orde ontwaakt weer… De Orde ontwaakt weer…     
 
Door Marijke Pols, één der dwazen 
 
Na de roes van de eerste uitvoeringen van Wonderboj, het welbekende ‘zwarte gat’ en een 
zomerse vakantie hebben we onszelf weer bij elkaar geraapt voor de eerste repetities. Afgelopen 
vrijdag zijn we weer begonnen. 
 
Ik ben altijd erg blij geweest met de naam die voorzitter Martijn destijds voor onze theatergroep 
bedacht. Orde der Dwazen. Het klinkt wat verontschuldigend. Fijn, want deze naam doet de groep 
eer aan. Ja, William Shakespeare had gelijk toen hij schreef: ‘Better a witty fool than a foolish 
wit.’ (Beter een geestige dwaas dan een dwaze geest). Alhoewel, ik vraag me toch soms af welke 
omschrijving op wie van ons van toepassing is … 
 
De eerste repetitie na de zomerstop. Wat een weerzien. Duidelijk hadden we elkaar gemist; 
bijpraten, grappen, terugblikken, slappe lach, plagen, proestende scènes … Zou het aan de 
zwaarte van het stuk liggen dat de concentratie ver te zoeken was? Ach wat, we hebben het goed 
met elkaar en als we deze week weer met elkaar op de planken staan zal dat ook vast te zien zijn! 
Volgend jaar kunnen we wellicht een dvd uitgeven met deleted scenes en bloopers … 

PremièrePremièrePremièrePremière    
 
Drie dagen spelen in een uitverkochte zaal. Dat is 
wat ons in april overkwam. Velen van jullie zullen 
erbij zijn geweest; de première van ‘Wonderboj’! 
Een stuk dat tot stand is gekomen na een 
impulsieve actie waarbij Frank Bosman werd 
uitgenodigd een toneelstuk te schrijven, en op die 
uitdaging inging. Ton Kock nam de regie op zich en 
het nieuwe dwazenproject was een feit.  
We zijn overweldigd door alle reacties en recensies 
n.a.v. ‘Wonderboj’. Het publiek bleek veelal onder 
de indruk te zijn van het soms toch wel zware stuk. 
Mensen waren geraakt.  
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Sommigen waren ontroerd door dit avondje theater, 
anderen voelden boosheid omdat ook wij –als 
theatergroep- geen pasklaar antwoord 
presenteerden op de vragen over het lijden. Een 
interkerkelijke theatergroep … dan zou men toch 
wel antwoorden mogen verwachten? 
We hebben er als Orde juist voor gekozen om ons 
vanuit onze christelijke identiteit te laten inspireren. 
Dat we graag willen uitdagen, wakker schudden en 
een spiegel voorhouden zal niemand zijn ontgaan. 
Er was ruimte voor discussie – en dat is er nog 
steeds.  
We horen graag van jullie hoe de voorstelling 
ervaren is. Ook zijn we blij met kritische 
aandachtspunten! Daarnaast willen we jullie 
uitnodigen voor volgende voorstellingen die nog 
gepland staan. Uiteraard is er ook de mogelijkheid 
opnames van de voorstelling thuis nog eens te 
bekijken. 
 
 
Goede energie, mensen enthousiast, schrijver Goede energie, mensen enthousiast, schrijver Goede energie, mensen enthousiast, schrijver Goede energie, mensen enthousiast, schrijver 
tevreden ... wat wil een dwaas nog meer?tevreden ... wat wil een dwaas nog meer?tevreden ... wat wil een dwaas nog meer?tevreden ... wat wil een dwaas nog meer?    
 

Regisseur en 
cameraman nemen 
het script door 

How it all 
started … 

PrograPrograPrograProgrammering Wonderbojmmering Wonderbojmmering Wonderbojmmering Wonderboj    
 
We mogen weer! Mocht je de voorstelling in april gemist 
hebben, is er nu de mogelijkheid om 'Wonderboj' te zien 
op Vakantiepark en Conferentiecentrum De Betteld in 
Zelhem (donderdag 15 augustus) of op het Flavor festival 
(vrijdag 16 augustus)! Zie verderop in deze nieuwsbrief 
en op onze website voor meer details. 

Licht en geluid 

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 up-to-date website 
www.ordederdwazen.nl  
Op de pagina over ‘Wonderboj’ staan heel veel foto’s van 
de voorstellingen in april. 
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Reacties van het publiek op WonderboJReacties van het publiek op WonderboJReacties van het publiek op WonderboJReacties van het publiek op WonderboJ    
 

Ik ben al geruime tijd het boek Job aan het bestuderen. Wat  bijzonder om die droge letters 
voor je ogen op indringende wijze en zo mooi gespeeld tot leven te zien komen! 

 Joop, voormalig algemeen directeur Stedelijke scholengemeenschap Zutphen 

 Ik vind het een knappe prestatie wat de regisseur en der spelers met elkaar tot stand hebben gebracht. Het raakte niet alleen mij in de zaal: ik zag dat het ook heel veel met de spelers deed… Mieke, classica en filosofe 
 

Ik was van het begin tot het einde geboeid! 

Maddy, moeder en oma 

 

Wat een prachtig en aangrijpend stuk. De regie en de spelers laten je niet ontsnappen. Je 

wordt, hoe dan ook, met jezelf geconfronteerd. 

Ariadne, docente schilderen 

 Ik vond het erg leuk om het stuk te zien. Kwalitatief (tekst & spelers) erg goed! Dennis, cineast 
 

Weer twee hele enthousiaste reacties gekregen over WonderboJ.  

Mensen zijn zeer onder de indruk en "kauwen" nog lekker na.......... 

Erwin, speelt de rol van Wonderboj 

 Ik heb niet zo veel met het geloof. Maar jullie raakten me in mijn hart. Wat razend knap! Corine, assistente dokterspost  
Het was leuk om jullie in huis te hebben. Succes met alles. De foto van Joris hebben we in ons jaarverslag 

geplaatst!  

Myrthe en Joris van het Amstelveens Poppentheater 

 

Vanavond prachtige voorstelling van Orde der Dwazen gezien. Ze worden steeds beter, het stuk was ook erg 

goed, en de regie ook al zo fraai. Een aanrader! 

Arie Jan Mulder, spreker en schrijver  Het raakte me diep hoe Elize haar schoenen uitdeed en daarmee haar kwetsbaarheid liet zien. En wat een prachtige, prachtige muziek! Heidi, taaldocent & singer-songwriter 
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De beste preek over JobDe beste preek over JobDe beste preek over JobDe beste preek over Job    
 
Door Frank G. Bosman, auteur ‘Wonderboj’ 
 
Als auteur heb je de handicap dat je niet aanwezig kan zijn bij het moment 
dat een van je lezers jouw boek openslaat en leest. Je ziet niet of jouw 
lezer snel leest of langzaam. Je ziet de lichaamstaal niet, de fronsende 
wenkbrauwen, het lachje om de mond. Bij een toneelstuk is dat anders. 
Als jouw stuk wordt opgevoerd, hoor en zie je direct bij de kijkers in de 
zaal hun reactie. Je hoort ze lachen op het moment dat je ze aan het lachen 
wilde brengen (of niet). En je hoort ze verschrikt naar adem snakken bij 
een specifiek morbide stukje ('de fik kan erin!'). De spelers van De Orde 
der Dwazen gaven mij als auteur dit bijzondere voorrecht. 
Ik heb bij twee van de drie voorstellingen in Amstelveen meegemaakt. 
Uitverkochte zaal, boeiende gesprekken achteraf. Ik heb veel complimenten 
mogen ontvangen, maar één steekt er met kop en schouder bovenuit. 'Dag 
meneer Bosman. Ik ben een dominee. En ik heb nog nooit zo'n goeie preek 
over het boek Job gehoord als deze voorstelling.' Voor een katholiek 
theoloog voorwaar een compliment van formaat. 
 
Rest mij nog iedereen te bedanken, de spelers en de regisseur. 
En graag tot een volgende keer! 
 

Toneelstuk Toneelstuk Toneelstuk Toneelstuk WONDERBOJWONDERBOJWONDERBOJWONDERBOJ & & & &    eeeessayssayssayssay Job Job Job Job    
 
Bij deze voorstelling wordt 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. 
 
Meer informatie: http://www.goedgezelschap.eu/2013/13-03-04-wonderboj.htm 
 
Bestellen: http://www.berneboek.com/8182_wonderboj__frank_g_bosman 
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Het leven van een dwaas…Het leven van een dwaas…Het leven van een dwaas…Het leven van een dwaas…    
De laatste nieuwtjes - ons wel een wee 

 
Onze eigen Tabitha (zij 
speelt in ‘Wonderboj’ de 
rol van roddel-vriendin 
Janneke en van de 
joodse Joabina) is op 20 
juni in het huwelijk 
getreden met haar 
Herman Peter! 
Een groot aantal mede-
dwazen waren erbij en 
hebben genoten van een 
prachtige kerkdienst aan 
de Keizersgracht en een 
swingend feest in het 
Amsterdamse Bos.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIJ ZIJN OENENWIJ ZIJN OENENWIJ ZIJN OENENWIJ ZIJN OENEN    
 
Door Erik van Dijk, mede-dwaas 
 
Op toneel ben je een OEN. Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Mooi, echt 
toneelspel krijg je door contact te maken met medespelers, op de ander 
gericht te zijn, in het hier en nu te zijn en direct te reageren op wat je ziet 
en krijgt van de ander. Op zo’n manier met elkaar toneelspelen kan ook 
met vaststaande teksten en scènes. Het krijgt daardoor meer diepgang en 
wordt geloofwaardiger. 
 
Op vrijdag 31 mei volgden we als groep een masterclass bij Herman 
Bolten. Herman is een bekend acteur, trainer en regisseur. Het was een 
voorrecht om met hem een avond op te trekken. We deden een verkorte 
versie van zijn masterclass De Kunst van Beleven 
(www.hermanbolten.com/mc_kunstVanBeleven.html). In een paar uur tijd nam Herman ons stap 
voor stap mee in de kunst van het acteren. De kern van acteren is volgens hem de vaardigheid om 
echt te handelen in een fictieve situatie. Acteren is doen, is handelen, is reageren op de ander. 
Wij gaan ons best doen om dit te trainen en toe te passen op stukken als ‘Wonderboj’. We hopen dat 
mensen het verschil gaan merken! 
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Christelijk Christelijk Christelijk Christelijk PodiumPodiumPodiumPodium    
 
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.  
Afgelopen pinksterweekend waren we als Orde ook 
vertegenwoordigd in de stand van ChristelijkPodium in de 
wereld expo-tent op Opwekking.  
Een ding is zeker: Nederland bruist van het talent en 
enthousiasme! Wat een voorrecht om daar deel van uit 
te maken. 
 

 

 

Wat nuuuuu ???Wat nuuuuu ???Wat nuuuuu ???Wat nuuuuu ???    
 
Een vraag die ons als theatergroep, maar u als theaterliefhebber misschien ook wel bezig houdt. Wat 
gaat de Orde der Dwazen nu verder doen? 
Momenteel bereiden we ons voor op komende optredens, brainstormen we over één of meer nieuwe 
stukken, een nieuwe regisseur, wellicht nieuwe spelers en zien we uit naar het nieuwe seizoen.  
Als spectaculaire kick-off starten we met een tweedaagse cursus van Kees van der Zwaard, 
theatermaker, schrijver en theoloog. 

 

 
Yep, we hebben het goed als dwazen.  
We leren om OENen te zijn, nieuwsgierig nieuwe situaties in te stappen en er van uit te gaan dat je 
alleen maar hoeft te reageren op wat een ander jou geeft …! 
Hoe heerlijk, als het alleen een kwestie van reageren op de ander is, wat maken we het onszelf dan 
soms moeilijk tijdens onze zoektocht naar wat theater maken is.  
Kom maar op Kees, wij zijn er klaar voor! 

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

15 augustus Zelhem De Betteld  aanvang: 20.00 uur 

http://www.betteld.nl/nc/programma 

16 augustus Liempde Flavorfestival aanvang: 20.15 uur 
http://flavorfestival.nl/timetable/?td=16&tm=8&ty=2013  

28 augustus Heeswijk Abdij van Berne aanvang: 16.00 uur 

http://abdijvanberne.nl/index.php/nieuws-en-actualiteit/algemeen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik hier als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen: 
http://www.ordederdwazen.nl/form/afmelden_nieuwsbrief/index.php 

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 

Cadeaucheque Cadeaucheque Cadeaucheque Cadeaucheque     
  
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! 
 

 


