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Voorjaarsontwaken 
Orde der Dwazen legt lat hoog met vertolking beroemd stuk 
 

Graag nodigen wij jullie uit voor één van onze twee voorstellingen van Voorjaarsontwaken in mei. Een nieuw stuk, 

een nieuwe regisseur en nieuwe spelers, maar vertrouwde kwaliteit, creativiteit en scherpte. 

Voorjaarsontwaken is net als Wonderboj een dramatisch verhaal op basis van een bestaand script. Het verschil: 

Wonderboj was speciaal voor ons geschreven, terwijl Voorjaarsontwaken een beroemd stuk is dat al meer dan 100 

jaar geleden aan het papier is toevertrouwd. Het is een literair hoogstandje. De prachtige teksten hebben de 

acteurs hoofdbrekers gekost, maar zullen de oren van het publiek strelen. Wij beloven jullie: het wordt een 

onvergetelijk avondje uit!  

 

 
 

Op 7 en 8 mei spelen de Orde der Dwazen alweer hun vijfde avondvullende stuk. Wordt dat iets bijzonders? 

Ons vijfde stuk mocht wel iets bijzonders zijn, ja. Wij houden van stukken die onszelf en het publiek uitdagen. Wij 

kiezen voor stukken rond maatschappelijke thema's, die herkenbaar zijn en uitnodigen tot nadenken en gesprek. 

Voorjaarsontwaken is een juweeltje. Al meer dan 100 jaar oud, maar verrassend actueel. Het heeft prachtige 

verhaallijnen en bijzondere dialogen en monologen. Een aantal jaren geleden heeft het nog in de vorm van een 

musical op grote internationale podia zoals Broadway gestaan. Het is een voorrecht om Voorjaarsontwaken te 

spelen. 
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Waar gaat Voorjaarsontwaken over? 

Op het eerste oog gaat Voorjaarsontwaken over jongeren die als mens ontwaken, inclusief hun seksualiteit. Ze 

worden volwassen, stellen vragen, zetten zich af tegen hun ouders en leraren en tegen de heersende orde. Het 

gaat ook over prestatiedruk van school en ouders, over dood en vriendschap. 

Als je dieper kijkt gaat het stuk over ontdekken wie je bent en als mens tot je recht komen. 

 

Wordt dat wel een mooi avondje uit? 

Voorjaarsontwaken zet je aan het denken, maar het is – ondanks de zware thema’s - geen loodzwaar stuk is. Dat 

komt o.a. omdat de teksten veelal komen uit de mond van jongeren die nog naïef en vol onschuld zijn. Er zit veel 

humor, poëzie en dynamiek in. De positieve noot bij bijna alle personages is hun zoektocht naar echtheid en de 

manier waarop zij naar het leven kijken.  

 

Orde der Dwazen is een christelijke toneelvereniging. Is dit een christelijk stuk dan? 

Voorjaarsontwaken is geen christelijk stuk, maar gaat wel over diepe levensvragen en normen en waarden. Juist 

als christenen willen wij de moeilijke vragen niet uit de weg gaan. 

De acteurs van Orde der Dwazen zijn christenen, die zich met hart en ziel in de vertolking van dit stuk storten. Wij 

hopen dat dat voelbaar en zichtbaar zal zijn. 

 

Is Voorjaarsontwaken voor iedereen? 

Het stuk is geschikt en interessant voor alle mensen 

vanaf een jaar of 12. 

Voorjaarsontwaken is niet geschikt voor mensen die 

niet stil kunnen zitten. De speeltijd is ongeveer twee 

uur. Maar wij garanderen dat het publiek zich geen 

moment zal vervelen! 

 

Waar en wanneer speelt Voorjaarsontwaken en 

hoe kan ik me aanmelden? 

Voorjaarsontwaken kan op 7 en 8 mei om 20:00 u. 

bekeken worden in het Poppentheater Amstelveen, 

Wolfert van Borsselenweg 85a 

1181 PH  AMSTELVEEN. 

Kaartjes kunnen besteld worden op de website 

http://www.ordederdwazen.nl/kaarten (€ 12,50) of 

gekocht worden bij de ingang van het theater (dan 

kost het € 15,00). 

 

Facebook en DVD 

Op onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/ordederdwazen staat het laatste nieuws en een promo-

filmpje over Voorjaarsontwaken en nog veel meer. 

 

De DVD van onze vorige productie Monastica (2014) is voor 10 euro te bestellen via onze website en zal ook te 

koop zijn bij de voorstellingen van Voorjaarsontwaken. 
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Repetitie-weekend maart 2015 
 

Hard gewerkt, veel gelachen, veel geleerd, lekker gezongen, Weerwolven van Wakkerdam gespeeld, elkaar 

weer beter leren kennen. Top weekend. 

Ontspanning door inspanning! 

 

De sfeer was zo open en vertrouwd dat sommige groepsleden persoonlijke dingen van anderen in de groep 

gingen delen … 

 

Het weekend ging voor mijn idee veel sneller voorbij dan de vorige weekenden die we samen hebben gehad. Ik 

vond het het leukste weekend met ODD tot nu toe. Lekker weer, goede sfeer in de groep en goed gewerkt. 

Wat mij betreft is het aan. 

 

Heerlijk geslapen op de vloerverwarming. Raymond wakker gehouden met mijn gesnurk. Stukje zelfreflectie 

gehad met spelletje "weerwolven". Je kunt heilig geloven in je gelijk en het toch finaal mis hebben :-S 

 

De eerste lente zon. Kei hard gewerkt. Intensief en kwetsbaar. Open staan voor het creatief proces. 

Een fijn groepje toneel vrienden. 

De hormonen vlogen in het rond 
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Grote Onderzoeker Dirk en de computer mensjes 
 

Op zondagochtend 5 april speelt de Orde haar eerste zelf geschreven Paasvoorstelling speciaal voor kinderen in 

de basisschool-leeftijd in de Meerkerk in Hoofddorp. 

Script en regie: Arne Overbeek. Spelers: Martijn van den Burgt, Reinier Overbeek en Daniëlle vd Brun (gastrol). 

 

Een grappig, maar leerzaam toneelstuk voor kinderen op de basisschool (vanaf groep 4/5), waarin op eigentijdse 

wijze een verwijzing wordt gemaakt naar het scheppingsverhaal, de zondeval en het offer dat Jezus brengt voor 

onze zonden. 

Grote Onderzoeker Dirk (G.O.D) heeft in zijn laboratorium een machine gebouwd, waarmee hij een virtuele 

computer-wereld heeft geschapen. 

Aan de machine zit ook een toegangspoort, waarmee Dirk vanuit zijn laboratorium heen en weer kan reizen naar 

de computer-wereld. 

In de computer wereld leven Aad en Eef.  Dirk komt regelmatig op bezoek om nieuwe dingen te laten zien die hij 

gemaakt heeft. Aad en Eef zijn heel gelukkig met hun wereld. Dirk heeft hun echter verteld dat ze nooit zelf door 

de poort naar zijn wereld mogen, omdat de machine dat niet aan kan en zij dan dood zullen gaan. Hij is de enige 

die heen en weer kan reizen. 

Op een dag echter, ontmoet Eef een bijzonder figuur genaamd Elektro Niek. Hij beweert dat Dirk gelogen heeft, en 

dat ze best door de poort naar zijn wereld kunnen gaan. Hij weet Eef over te halen om door de poort te gaan, en 

Eef haalt op haar beurt Aad over om met haar mee te gaan. Het resultaat is dat de poort verwoest wordt en Aad 

en Eef heel ziek in hun computer wereld achter blijven. 

Als Dirk er achter komt wat er allemaal gebeurd is, moet hij tot de conclusie komen dat er maar één manier is om 

alles te herstellen. Hij zal zich zelf voor Aad en Eef op moeten offeren. 
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 Sinterklaas met zijn pieten 
 

Ook in 2014 deden we weer mee! Rond het Sinterklaasfeest hebben een aantal Dwazen met wat hulppieten 

de feestvreugde bij veel gezinnen aanzienlijk vergroot met hun aanwezigheid, pepernoten en toneelspel. 

 

Dit jaar had de dwaze Klaas te maken met een hoop zieke pieten. Allereerst was er een piet met een hernia, 

dan een piet met een blinde-darm-ontsteking en er waren een paar pieten met griep. Gelukkig waren er een 

aantal mini-pieten die wilden bijspringen en ook de grote regel-piet draaide z'n hand er niet voor om, om ook 

mee te gaan op huisbezoek, terwijl hij zich juist dit jaar had voorgenomen om alleen de coördinatie te doen. 

Naast de leuke bezoekjes ging Sinterklaas natuurlijk ook even langs bij mede-dwaas Erik, omdat de Sint had 

vernomen dat hij zich iets te kritisch had uitgelaten in de zwarte-pieten-discussie. 

Dit jaar kreeg de Sint een heel bijzonder lied van een opa, die bij hem op schoot mocht. Het was "welk een 

vriend is onze Jezus" en het bleek zijn lievelingslied te zijn. Dat vond de Sint natuurlijk prachtig! 

Het valt elk jaar weer op hoeveel nieuwe Nederlanders dit oer-Hollandse feest met ons mee vieren. Erg leuk 

en ze mengen hun eigen ingrediënten er gezellig bij, zoals lekkere hapjes en een heuse draaitafel met 

Arabische hits. 

 

 
 

http://ordederdwazen.nl/nieuws/show/dwaze-sint-weer-in-actie 
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Het Kerstjournaal 
 

Op zondag 25 december 2014 zorgde de Orde voor een Dwaze Kerst. 

 

Op Eerste Kerstdag mocht de Orde der Dwazen weer meewerken aan de kerstdienst van 'Crosspoint' in de 

wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. 

 
Speciaal voor deze familiedienst hadden we een kerststuk bedacht dat geënt was op het Sinterklaasjournaal 

zoals dat door de NPO elk jaar wordt uitgezonden met Dieuwertje Blok.  

We hadden in onze versie een presentator 'Diederik Bok' en verslaggeefster 'Paula ter Plekke'.  

Paula ging op zoek naar een nieuwe koning die geboren zou zijn en ontmoet diverse vreemde figuren die wel 

gehoord hebben van een "Eeuwige Vader", een "Wonderbare Raadsman", een "Vredevorst" en een "Sterke 

God", maar geen Koning. Uiteindelijk vraagt Diederik aan de dominee of hij misschien een idee heeft hoe dit 

mysterie opgelost kan worden.  
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 Nog meer nieuwe dwazen … 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd stellen twee nieuwe leden van de Orde der Dwazen zich aan jullie voor: 

Raymond Koper en Marianne Gorissen.  

 

Mijn naam is Raymond Koper. Ik ben sinds dit seizoen lid van de Orde der 

Dwazen. Ik zal mijzelf even kort voorstellen.  

 

Ik ben 35 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen. Ik ben zelfstandig ondernemer 

en bezit een aantal webwinkels. De inkoop voor en het beheer van deze 

webwinkels vormen mijn dagelijkse werk.  

 

Ik heb toen ik een jaar of 20 was een workshop traject gevolgd voor 

camera-acteren. Na het afronden van deze training heb ik verschillende 

kleine gastrollen gespeeld in televisie series, reclames en bedrijfsfilms. 

Omdat het aflopen van audities te veel tijd kost, ben ik hier de laatste jaren 

niet meer actief mee bezig en doe ik alleen één keer per jaar een klus 

waarbij ik verschillende rollenspelen doe bij een agressietraining voor 

supermarkt-ondernemers.  

 

Omdat acteren (het in de huid van een personage kruipen) een passie van 

mij is heb ik me aangesloten bij de Orde om in ieder geval één seizoen mee 

te draaien om te ontdekken of ik hier mijn ei kwijt kan. Ook vindt ik het belangrijk dat we niet alleen maar gezellig 

een toneelstukje opvoeren maar ook iets overbrengen op de kijkers.  

Komende voorstelling kunt u mij zien in de huid van Mr. Gabor (de vader van één van de hoofdrollen) en als Ernst 

Lammermeier (een tiener die worstelt met zichzelf). 

 

 

Een lang gekoesterde wens …  
 

Voorjaar 2011. Gewoon een avondje gezellig weg, iets leuks doen 

met vrienden. Ik, Marianne Gorissen wilde heel graag naar het 

toneelstuk van de Orde der Dwazen waar in de kerk over 

gesproken was. En zo zat ik daar op die vrijdag in april bij 

Showproces. Geboeid tot in het puntje van mijn tenen. Terug in 

contact gebracht met een lang gekoesterde, diep verstopte wens 

in mij om ooit zelf op de planken te staan. Het gevoel bekroop mij 

dat als ik ooit de stap zou wagen ik wel bij deze groep zou willen 

spelen. Een gevoel wat ik gelijk diep wegstopte, want ik had 

immers zo goed als nul ervaring en zij waren toen al zo goed.  

 

Opgegroeid in een wereldje waar drama, toneel en eigenlijk alles 

wat naar kunst en theater riekte not done was als Christen, 

speelde ik als kind vooral toneel op mijn kamer. Mijn knuffels 



 
 

Nieuwsbrief nr. 10 - maart 2015 

 

Orde der Dwazen     ©2015     ordederdwazen@gmail.com     www.ordederdwazen.nl                  8 

 

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 

waren een maar liefst 86 koppen tellend publiek en mijn poppen mijn medespelers. De scene was vaak een 

zelfverzonnen verhaal wat zich afspeelde binnen het beeld wat ik had van de lagere school van mijn grootouders. 

Ook de familie moest er soms toch echt aan geloven. Op de 60-jarige bruiloft van mijn grootouders sloop ik samen 

met een achternichtje de aula uit van de school waar het feest gevierd werd om in een per ongeluk opengelaten 

lokaal een kist vol verkleedkleren aan te treffen. Compleet opgedoft en onherkenbaar kwamen we het podium 

van de aula op ten overstaan van alle gasten. Dat was niet echt gewenst. Gelukkig werd er smakelijk om gelachen, 

waarna wij het toneel helaas moesten verlaten. Dit leidde echter wel tot een van de hoofdrollen in de eindmusical 

van mijn eigen lagere school.  Een half jaar lang was ik Vera. Vanaf dag 1 van de repetities doodeng, spannender 

dan spannend, maar die kriebel ... het gevoel: ‘dit zou ik zo graag meer en vaker willen doen.’  

 

Dat heeft uiteindelijk heel wat jaren geduurd voor het zover kwam. Afkomstig uit het Zeeuwse land en na heel wat 

omzwervingen woon ik nu alweer zo’n kleine zes jaar in Amstelveen. Muziek is ook een grote passie van mij. Lange 

tijd heb ik als hobby in diverse koren gezeten en in diverse ensembles en settings blokfluit gespeeld. Mijn hart gaat 

ook uit naar alles rondom de spoedeisende hulpverlening en gedrag van mens en hond. Toneel spelen bleef diep 

van binnen al die tijd een grote wens. Een droom van mij is nog altijd om iets met drama te doen met of voor 

jongeren die het moeilijk in het leven hebben.  

 

Voor mij was het duidelijk dat ik graag ooit zou willen spelen met een groep mensen die met toneel iets mee wil 

geven, mensen na wil laten denken, wellicht een zekere spiegel voor wil houden en waar binnen de groep God een 

plaats zou hebben. De kans die ik afgelopen najaar kreeg om te komen kijken of het wat voor mij zou zijn om mee 

te spelen bij de Orde heb ik dan ook met beide handen aangegrepen.  En de oplettende Orde der Dwazen-fan 

heeft mijn debuut als ‘Dwaas’ misschien al gezien met kerst in Getsewoud. Zenuwslopend tot het moment dat ik 

op moest, maar wat gaaf om te mogen doen! 

 

Inmiddels heb ik de groep al aardig leren kennen als een bevlogen en betrokken groep mensen. Waar ik elke week 

naar uitkijk en met plezier heenga. Een groep die met elkaar veel lol hebben en met enorm veel plezier spelen 

maar ook uitdagingen niet uit de weg gaan. Zelf ervaar ik ook meer en meer dat echt toneel spelen zoveel meer is 

dan het spelen alleen. Een proces waarin ik mezelf soms tegen kom en er soms door de rollen die ik speel zelfs 

gemorreld wordt aan mijn wellicht wat vastgeroeste overtuigingen, maar waarin ik vooral wordt uitgedaagd 

telkens opnieuw uit mijn comfortzone te stappen. Bijzonder dat mijn eerste echte “grote” stuk gaat over school en 

opgroeiende jeugd ... Het raakt mij persoonlijk, soms pittig en bitterzoet. Toneel: een kwetsbaar maar tegelijk 

ontroerend mooi proces. 
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Afmelden voor onze nieuwsbrief? Geen probleem, gewoon een mailtje sturen. Even goeie vrienden ;-) 

Wonderboj blijft beschikbaar! 
 

Op zondag 9 november mochten wij een voorstelling van Wonderboj verzorgen in Nijkerk. We 

schreven daarover in onze vorige nieuwsbrief. 

Op zondagavond 7 juni a.s. mogen wij deze boeiende eigentijdse interpretatie van het verhaal van 

Job opnieuw op de planken zetten. In de Petruskerk in Wapenveld. 

 

Mogen wij ook een keer in (jo)uw kerk komen? Mail ons!  

 

 

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  

10 euro inclusief verzendkosten 


