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Wij dragen dit boekje graag op aan iedereen die van Teater De Minne  
een succesverhaal heeft gemaakt…

maar in het bijzonder aan drie Wij-mensen die vandaag  
niet meer onder ons zijn:

Victor Tas, schatbewaarder en bestuurslid van onze vereniging;

Leo Menten, die jarenlang met veel toewijding onze decors heeft geschilderd en behangen;

Marcel Lissens, een van de grootste acteurs die Lebbeke ooit gekend heeft.
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Hoe het allemaal begon:  
voorgeschiedenis en bouw van  

Teater De Minne

De geschiedenis van Teater De Minne hangt onlosmakelijk samen met de geschiedenis van 
Toneelkring Wij. Wij, het toneelgezelschap uit de H. Kruisparochie, geesteskind van een aan-
tal jonge, toneelminnende mensen, werd in 1967 boven de doopvont gehouden. Aanvankelijk 
speelde de kring volkse kluchten en blijspelen voor de mensen van de eigen parochie. Met veel 
succes trouwens: de producties van Wij trokken keer op keer bomvolle zalen. 

Begin jaren tachtig, nadat de kring had meegewerkt aan het Lebbeekse Massaspel Het 
Stenen Wonder van Lietbeka (mei 1983) en Renaat Moeyersoon het roer bij Wij had overge-
nomen, ging de kring een andere koers varen. Onder de bezielende leiding van Renaat zocht 
Wij gaandeweg andere horizonten op. Het gezelschap koos voor een ander, vernieuwend 
repertoire (met stukken als pakweg Het Dagboek van Anne Frank en Harten Twee, Harten 
Drie), trok heel wat nieuwe jonge mensen aan, nam actief deel aan allerlei toneelwedstrijden 
en stichtte zelfs een eigen cabaretgroep die in het omliggende tal van optredens verzorgde. 

Op het einde van de jaren ’80 bruiste de kring van levenslust. Maar hoewel Wij de wind  
in de zeilen had…, hoewel de sfeer binnen het gezelschap opperbest was en de kring zich 
intussen in de tweede categorie van het Oost-Vlaams Provinciaal Klasseringstornooi had 
gerangschikt, was er een groot probleem: Wij speelde nog steeds in de parochiezaal van de 
H.Kruisparochie, een zaal die eigenlijk niet meer voldeed aan de noden van het moderne 
verenigingswezen. 

De mistroostige toestand van het parochiegebouw was overigens al lang bekend. Onmiddellijk 
na zijn aanstelling als parochiepriester (op de eerste vergadering van het parochiaal comité 
op 11 februari 1982), vatte E.H. Walter De Beer de situatie samen als volgt: “Het complex 
is ongeveer 30 jaar oud en was aanvankelijk bedoeld als school. Het gebouw is lang en smal 
en onderkelderd, zodat de lokalen alleen langs hinderlijke trappen te bereiken zijn. De 
kelders komen geregeld onder water, de sanitaire installaties zijn onbevredigend, het pla-
fond in de grote zaal is beschadigd. De betonnen ramen springen en doen de ruiten barsten, 
het dak is vochtig en met mos begroeid, de dakgoot is lek, de poorten die toegang geven tot 
de speelplaats zijn stuk. Het gebouw is niet aangepast aan zijn huidige bestemming, geeft 
een verwaarloosde indruk en is dringend aan herstelling toe.” 

In de daaropvolgende jaren werden er wel wat materiële verbeteringen aangebracht. Maar 
ondanks deze inspanningen was de toestand aan het einde van de jaren ’80, bijvoorbeeld wat 
de sanitaire installaties en de gebrekkige brandbeveiliging betrof, nauwelijks veranderd. 
Voor Wij had de parochiezaal trouwens nog een aantal bijkomende ongemakken. Het podi-
um viel nogal klein uit, de akoestiek was slecht, een degelijke kleedkamer ontbrak, decor-
stukken en bierbakken dienden telkens via de trappen naar de derde verdieping gesjouwd 
en repeteren was, vooral ’s winters, erg ongezellig. 
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Een aantal Wij-mensen hadden het terloops wel eens over de noodzaak om een eigen, onaf-
hankelijke toneelzaal te bouwen, maar voorlopig bleef alles bij het oude. In het najaar van 
1986 deed een lokaal conflict dit verlangen plots oplaaien. Eind oktober, begin november ’86 
bracht Wij zes opvoeringen van De Rekening van het Kind voor het voetlicht. Om het 
publiek niet al te zeer voor het hoofd te stoten, had regisseur William Guns verschillende 
gewaagde passages (o.m. de les biologie over de menselijke geslachtsorganen) geschrapt. 
Ondanks deze chirurgische ingreep viel het eindproduct bij een aantal parochianen in slech-
te aarde. Zij hadden vooral kritiek op de vulgaire, platte taal die een van de hoofdpersona-
ges in de mond werd gelegd. Het bestuur van Wij kwam na de controversiële opvoeringen van 
De Rekening van het Kind dan ook in aanvaring met de pastoor, die de kring zwaar op de 
vingers tikte. Toen Wij anderhalf jaar later het ‘pikante’ blijspel Nee schat, nu niet op de 
planken zette, botste men opnieuw met de parochiale overheid. De pastoor wenste het katho-
lieke karakter van de parochiezaal te vrijwaren en gaf duidelijk te kennen dat hij voortaan 
inspraak wenste in de keuze van de stukken. Wij kon niet uitwijken naar een andere zaal en 
legde zich hier willens nillens bij neer. Het spreekt evenwel voor zich dat deze situatie voor 
Wij bijzonder frustrerend was. Het gezelschap had zich immers altijd principieel pluralis-
tisch opgesteld en was erg gesteld op zijn artistieke vrijheid, vrijheid die nu aanzienlijk werd 
beknot. Binnen de kring gingen nu duidelijk stemmen op om zelf een toneelzaal te bouwen. 
Vooral voorzitter Moeyersoon ontpopte zich als een vurig voorstander van dit plan. Toen na 
een tijdje echter bleek dat de vereniging voor een dergelijke stap nog niet klaar was, liet het 
bestuur haar bouwdroom (voorlopig) varen. 

In 1992 werd die droom evenwel realiteit. Het gerucht dat de toneelzaal zou worden omge-
bouwd tot een turnzaal voor de lokale lagere school plaatste de bouwplannen opnieuw op de 
agenda. Daar kwam nog bij dat de huurprijs van de zaal met 50% werd verhoogd, wat voor 
Wij totaal onaanvaardbaar was. Tegenover deze drastische prijsverhoging stond volgens Wij 
immers geen enkele zichtbare verbetering van de materiële infrastructuur. Meer dan ooit 
voelde het bestuur van Wij aan dat de desolate toestand van de parochiezaal, de plannen van 
de plaatselijke lagere school en de al bij al vrij moeilijke relatie met de beheerders van de 
zaal de toekomstkansen van de toneelkring hypothekeerden. Al deze elementen lieten Wij 
geen keus. Indien het gezelschap artistiek onafhankelijk wou zijn, indien het de vleugels wou 
uitslaan, dan moest het de parochiezaal verlaten en “op eigen planken” gaan staan. Binnen 
het bestuur was men trouwens niet bang meer voor een eventueel bouwavontuur. Wij 
beschikte immers over meer dan zeventig leden, een hardwerkende en eensgezinde bestuurs-
ploeg, een trouw publiek en een klein spaarpotje. 

Toen na enig zoekwerk bleek dat men in de Lange Minnestraat een oude, bouwvallige 
schrijnwerkerij kon aankopen, kwam een en ander in een stroomversnelling terecht. Op 
9 april riep het bestuur in het Wij-café In Den Black Out een Algemene Vergadering samen. 
Op deze druk bijgewoonde vergadering kreeg het bestuur groen licht om tot aankoop van het 
gebouw over te gaan. Om de aankoop en de verbouwingen te kunnen betalen (Wij raamde de 
kosten op ongeveer 4.500.000 frank), deed de kring een beroep op de medewerking van haar 
leden en onderschreef zij een hypothecaire lening bij een financiële instelling. Verder ontving 
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zij van de gemeentelijke overheid een tegemoetkoming van 500.000 frank.1 Het ombouwen 
van een bouwvallig en kil complex tot een polyvalente, moderne toneelzaal met een capaciteit 
van 150 toeschouwers was zeker geen sinecure. Met enorm veel inzet en met kennis van 
zaken werkte een harde kern aan de realisatie van deze droom. De buitenmuur van het 
gebouw werd hersteld, de woonkamer werd omgebouwd tot een gezellig café, de zaal zelf 
werd grondig verbouwd, er werd gezorgd voor een degelijke verwarming en aangepaste sani-
taire voorzieningen. Veel aandacht werd besteed aan de brandbeveiliging. Verder leverde 
Wij ook tal van inspanningen om het comfort van de toeschouwers aanzienlijk te verhogen. 
Voortaan zouden de mensen de voorstellingen kunnen bekijken vanuit een comfortabele 
bioscoopzetel. Ook rolstoelpatiënten konden in de toekomst zonder probleem de voorstel-
lingen van Wij bijwonen.

 Het verhaal begint in een oude schrijnwerkerij. Zo zag De Minne er medio 1992 uit.

1 Deze financiële tegemoetkoming deed in het Lebbeekse sociaal-culturele milieu heel wat stof opwaaien. 
Sceptici voerden aan dat het hier ging om een verkapte subsidiëring en wezen erop dat een aantal 
verenigingen in het verleden niet van een dergelijke steunmaatregel hadden kunnen genieten. Toch moet 
gezegd dat Wij zeker geen blanco cheque kreeg van het gemeentebestuur. Het gezelschap onderschreef, 
in ruil voor een bedrag van 500.000 frank, een huurovereenkomst. Hierin werd gestipuleerd dat Wij de 
hal van de theaterzaal twintig jaar lang ter beschikking zou stellen van het gemeentebestuur om de 
gemeentelijke dienstverlening op de H. Kruisparochie te verbeteren. Wij engageerde zich er ook toe om 
De Minne te verhuren aan alle verenigingen en gaf het gemeentebestuur de mogelijkheid om de zaal vier 
maal per jaar gratis te gebruiken. Deze overeenkomst onderstreepte het pluralistische karakter van De 
Minne en droeg de goedkeuring weg van alle politieke fracties in de gemeenteraad. 
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Onder de deskundige leiding van Herman Mertens staken de Wij-leden de handen uit de mouwen en 
bouwden ze de schrijnwerkerij om tot een toneelzaal met café. Hier Raymond De Backer aan het werk, 
toen al met zijn onafscheidelijke pijp.

Onder meer om haar verbondenheid met de H. Kruisparochie te laten blijken, doopte Wij 
haar zaal “Teater De Minne”.2 Op 10 oktober ’92, na zes maanden keihard werken, stelde 
Wij De Minne open voor het publiek. Tijdens een sfeervolle academische zitting belichtte 
secretaris Erik De Vis de geschiedenis van Wij, wees cultuurschepen Luc De Wael op de soci-
ale en culturele betekenis van de nieuwe zaal en beschreef voorzitter Renaat Moeyersoon hoe 
en waarom de zaal er was gekomen. In de brochure die naar aanleiding van de opening van 
De Minne werd uitgegeven vatte hij een en ander als volgt samen: “… Wij verlaat de paro-
chiezaal waar ze vijfentwintig jaar wel en wee had beleefd. Niet omdat we ergens tegen 
zouden zij, wel omdat we voor iets zijn. Voor de vrije keuze van toneelproducties, voor de 

2 Een grote meerderheid van de Wij-mensen wensten de navelstreng met de H. Kruisparochie niet door te 
snijden. Dat was overigens één van de redenen waarom men naar bouwmogelijkheden had gezocht op de 
eigen parochie. Voorzitter Moeyersoon noemde Wij de culturele ambassadeur van de Minnestraat en was 
ervan overtuigd dat Wij een belangrijke bijdrage kon leveren tot de culturele emancipatie van de 
H. Kruisparochie. Interessant detail: even had Wij met de idee gespeeld om de toneelzaal Theater 
Poulidor te dopen, verwijzend naar de legendarische Franse wielrenner Raymond Poulidor die in de 
Ronde van Frankrijk voortdurend net naast de gele trui pakte. Ook Wij zat in zo’n situatie: de kring 
had zich al drie keer op rij in de tweede categorie van het Oost-Vlaams Klasseringstornooi gerangschikt.
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vrije invulling van ons budget, voor onafhankelijkheid, voor de veiligheid en het comfort 
van onze toeschouwers (…) De kring wil haar pluralistisch karakter verder uitbouwen en 
heeft consequent naar een oplossing gezocht”.

Teater De Minne zou daarna in de regio vlug bekend raken als een gezellig sociaal-cultureel 
huis. Het bestuur stemde zijn beleid daar overigens volledig op af. Het wou van De Minne 
een heus cultureel centrum maken, een ontmoetingsplaats zeg maar, die openstond voor alle 
mensen, ongeacht hun filosofische of politieke overtuiging. Toneelspelen bleef uiteraard de 
belangrijkste missie van Wij, maar daarnaast zou De Minne plaats bieden aan tal van ande-
re cultuuruitingen, gaande van voordrachten, filmvoorstellingen en muziekuitvoeringen tot 
kwissen en tentoonstellingen. 

De streekpers besteedde veel aandacht aan het opvallende initiatief van Wij. Krantenartikel,  verschenen 
in Het Laatste Nieuws.
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Teater De Minne als sociaal-cultureel trefpunt

Begin 1993 nodigde het bestuur alle leden uit voor een open gesprek over de toekomst van 
de kring. Het voorzitterschap van Renaat Moeyersoon zou door deze Algemene Vergadering 
worden geëvalueerd, er zou gepeild worden naar de verzuchtingen van een aantal mensen 
om actief mee te werken aan de verdere uitbouw van de vereniging en er zou een nieuw, 
strijdvaardig bestuur worden gevormd. Zoals te verwachten viel werd Renaat Moeyersoon 
unaniem herkozen als voorzitter. Zijn beleid zou, zo verklaarde hij, voortaan stoelen op vier 
pijlers: een gezond financieel beleid, een degelijke jeugdwerking, een duidelijke keuze voor 
vernieuwend theater en last but not least het bevorderen van de samenhorigheid in de groep. 

Om dat ambitieuze programma te realiseren nam het bestuur een aantal actieve leden aan 
boord. In de vernieuwde ploeg zetelden, naast voorzitter Renaat Moeyersoon, ook Michel 
Moeyersoon, Victor Tas, Raymond De Backer, Jan Dauwe, Peter Biesemans, Rob Van 
Langenhove, Emmy Van Damme, Pierre Moens, Chris Delcart en Dirk Lissens. 

De eerste opdracht van de ploeg lag voor de hand. De aankoop en verbouwing van De Minne 
had het gezelschap handenvol geld gekost, geld dat het deels bij de ASLK Bank en deels bij 
een groot aantal leden, sympathisanten en sponsors had ontleend. Dat geld moest nu netjes 
worden terugbetaald. Ook de theaterproducties zélf kostten uiteraard centen. De decor-
bouw, geluid en belichting, de hele publicitaire omkadering, het aantrekken van een 
beroepsregisseur… dit waren allemaal uitgaven die een flinke hap uit het werkingsbudget 
haalden. En tenslotte waren er dan nog de vaste kosten van De Minne: de brandverzeke-
ringspremie, de elektriciteitsrekening en de stookoliefactuur, om maar die drie uitgaven te 
noemen, dienden telkens stipt betaald. Wij was de facto een kleine onderneming geworden.

Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen voerde Wij van in den beginne een oordeelkun-
dig budgettair beleid. Er moest voldoende geld in de kas komen. Dat kon uiteraard alleen 
maar, indien verenigingen en particulieren makkelijk de weg vonden naar De Minne en de 
zaal gingen gebruiken voor allerlei activiteiten. Zo zou Wij immers twee vliegen in één klap 
slaan: de kring zou haar financieel draagvlak vergroten en tegelijk de zaal stevig verankeren 
in het sociaal-culturele landschap.

Kort na de opening van De Minne besliste het bestuur om het café op vrijdagavond 20 uur 
en zondagochtend 11 uur te openen. Leden en sympathisanten konden er dan terecht voor 
een gezellige babbel, een frisse pint of een spelletje kaart. Buiten deze vaste openingsuren 
kon De Minne ook op andere ogenblikken door geïnteresseerde verenigingen of particulieren 
worden afgehuurd. Binnen de kring stelde men een beurtrol op: van zondag tot zondag 
waren twee leden verantwoordelijk voor de goede werking in De Minne. Dit initiatief zou 
standhouden tot de kring financieel weer wat vrijer kon ademen.

Het kermisweekend was een andere bron van inkomsten. Het bestuur organiseerde in juni 
1993 een heus driedaags volksfeest. Op het programma stonden onder meer een bingo-
avond, een modeshow, een poppenkastvoorstelling en een rommelmarkt. Tussen de vele 
activiteiten door serveerden de Wij-leden pannenkoeken en ijs. Het zomerse weer zorgde 
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voor een massale belangstelling… en een goed gespekte kas. De eerste Minne-kermis was 
goed voor een omzet van liefst 128.000 frank!

Tot op vandaag is het kermisweekend een van de hoogtepunten van het Wij-jaar. Eén van de 
redenen van het succes is zeker de creativiteit van het Wij-bestuur. Dat gaat elk jaar opnieuw 
op zoek naar formules die aanslaan bij de Lebbeekse kermisbezoeker. 

Kermis ‘94 traden de Anonieme Artiesten (onder wie Raf Coppens) op en stelde de Lebbeekse 
kunstschilder Jozef Van Damme zijn werken tentoon. Op initiatief van Peter Biesemans 
organiseerde Wij de eerste grote Minne Blues. Deze culturele happening, een must voor de 
muziekliefhebber, was een schot in de roos. Honderden muziekliefhebbers zakten af naar De 
Minne. Bovenop de toffe muziek en de gezellige ambiance kregen zij allemaal een gratis 
T-shirt. En wie last had van een knorrende maag, werd aan de barbecue op zijn of haar 
wenken bediend. Gezien de enorme bijval werd De Minne Blues in de jaren ’90 een vast 
onderdeel van de jaarlijkse Minne-kermis. Verschillende muziekgroepen (als de Pië Klak 
Bluesband, Insoftwetrust, Red Rooster, the Blues Rats en de Amerikaanse groep Bob 
Christopher) lieten in die jaren het Minne-publiek genieten van hun talent.

Een andere voltreffer was het Lebbeekse Swingpaleis. Hiermee speelde Wij slim in op de 
enorme populariteit van Felices Swingpaleis op TV1. In de Lebbeekse variant stonden een 
mannen- en een vrouwenteam, bestaande uit “Bekende Lebbekenaren”, tegenover elkaar. 
Jan Bosman, lid van Wij én wat later ook BV (bekend van Radio Donna en het TV1-
programma Hitkracht), presenteerde deze spetterende zangwedstrijd. De sfeer bereikte bij 
wijlen een kracht van 6 op de schaal van Richter, zodat ook deze succesformule meerdere 
keren werd herhaald. Wij organiseerde het Swingpaleis in de kermisweekends van 1997 tot 
2000.

In 2007 pakte Wij uit met de Nacht van Pedierekes Fong. Een onvervalste meezing- en dans-
avond op de tonen van het betere levenslied, de foute smartlap en de populaire Vlaamse 
schlager. Huis-dj T6 (François De Meersman) stond achter de knoppen. Ook deze formule 
zou een aantal jaren worden herhaald.

De voorbije drie jaar gooide Wij het over een heel andere boeg. De kring organiseerde tijdens 
het kermisweekend de kwis Pedierekes Fong vraagt. De formule, die tot vandaag nog stand 
houdt, is even eenvoudig als origineel: een volkse en leuke kwis over Lebbeke, gepresenteerd 
in het Lebbeekse dialect en gul gesponsord door de Lebbeekse handelaars. 

Los van het traditionele kermisweekend, groeide Teater De Minne snel uit tot een pluralis-
tisch sociaal-cultureel ontmoetingscentrum. Van meet af aan vonden verenigingen van aller-
lei slag moeiteloos de weg naar de Lange Minnestraat. Wanneer we vandaag, oktober 2012, 
even terugblikken op de voorbije decennia, dan oogt de lijst van sociaal-culturele activiteiten 
in De Minne indrukwekkend. Zo vonden in De Minne, behalve toneelvoorstellingen door 
liefst drie Lebbeekse toneelgezelschappen (Wij, Ommekaar en Pogen), gastoptredens (onder 
meer van Raf Coppens, Bob De Moor, Tania Van der Sanden en Jeannine Bisschops), 
muziekuitvoeringen, poppenkastvoorstellingen, praatavonden, film- en diavoorstellingen en 
politieke debatten plaats. En zelfs voor communiefeesten, rouwmaaltijden, kerst- en Sint-
Maartenfeesten bleek De Minne jarenlang een ideale bestemming. 
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Dankzij de vele activiteiten in De Minne slaagde Wij er in om de hoge schuldenlast in ver-
sneld tempo af te bouwen. Tegelijk kreeg het gezelschap de nodige financiële ademruimte om 
een aantal verfraaiingswerken uit te voeren. In 1993 maakte men tussen de keuken en het 
café een doorgeefluik, wat de bediening in het café aanzienlijk vergemakkelijkte. In de jaren 
daarna pakte Wij onder meer het probleem van de vochtinsijpeling aan. Verder installeerde 
de kring naast de kleedkamer van de acteurs een douche en een toilet, vernieuwde ze de 
voorgevel en bracht ze twee rookverdrijvers aan in het café. In de zomer van 2002 werd het 
interieur volledig opgefrist. In 2005 installeerde Wij een nieuw verwarmingssysteem en in 
2009 werden alle zetels in de toneelzaal vervangen.

Uit dit alles mag blijken dat Wij haar eerste doel, het voeren van een gezond financieel 
beleid, ruimschoots heeft bereikt. De vele activiteiten in De Minne vergrootten de financiële 
draagkracht van Wij, maakten investeringen mogelijk én plaatsten Teater De Minne in het 
land van Aalst en Dendermonde definitief op de culturele kaart. 
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Twintig jaar toneel in De Minne

Streven naar artistieke vernieuwing
Met haar tweede doelstelling, het streven naar vernieuwend en artistiek hoogstaand theater, 
knoopte Wij aan bij de recente geschiedenis. Want Wij had reeds in de jaren ’80 duidelijk de 
platgetreden toneelpaden verlaten. Harten Twee, Harten Drie (1985), Het Dagboek van 
Anne Frank (1985), De Rekening van het Kind (1986), De Nacht van de zestiende januari 
(1989) en De getemde feeks (1991), om maar een paar legendarische producties te noemen, 
hadden aangetoond dat het gezelschap streefde naar vernieuwing, naar “ander” toneel. 
Gaandeweg legde Wij de nadruk op het brengen van kwaliteitstoneel, waarbij het “spel” zelf 
centraal stond. Sobere en functionele decors en een suggestieve technische omlijsting moes-
ten dat “spel” dan ondersteunen. 

Nu Wij eindelijk op eigen planken stond en in alle vrijheid de vleugels kon uitslaan, kwam 
de vernieuwing in een stroomversnelling terecht. Gevolgd door een ruime meerderheid van 
de leden, stak het bestuur van Wij zijn voorliefde voor het meer experimentele genre niet 
onder stoelen of banken. In de visie van Renaat Moeyersoon moest Wij de bakens verzetten 
in het Lebbeekse toneellandschap. Of zoals hij het zelf verwoordde: “Wij moet uitgroeien tot 
een kring die de toneelliefhebber af en toe verrast en regelmatig een frisse wind door het 
plaatselijke amateurtoneelwereldje jaagt”.

Verrassingen waren er de voorbije twintig Minne-jaren te over. Op een paar uitzonderingen 
na, waarbij de kring opteerde voor een brave komedie (Black Comedy, Van Tafel en Bed,…), 
ging Wij voluit voor niet alledaagse stukken. Griekse tragedies (Het Huis van Labdakos, 
Phaedra), wereldberoemde drama’s (De getatoeëerde roos, De tramlijn die begeerte heet, 
De twaalf gezworenen), Monty Python-achtige komedies (Geef de Butler eens door), absurd 
theater (Rinoceros, Ubu Roi,…), verteltheater (Rosalie Niemand, Bash) en sprookjesach-
tige verhalen (De gelaarsde kat, Zomernacht) behoorden tot het repertoire. Creatieve regis-
seurs als Frank Hofmans, Achiel Van Malderen, Renaat Moeyersoon, Danny Cobbaut, 
Rubben Smits en Mark De Bodt gaven aan een toneelproductie hun eigen, persoonlijke toets, 
waardoor een Wij-versie van pakweg De Mensenhater er heel anders uitzag dan wat je als 
toeschouwer redelijkerwijze zou verwachten.

Voor het trouwe publiek van Wij was dit niet altijd even makkelijk. Sommige stukken verg-
den van de toeschouwers een zware inspanning en leidden zowel binnen als buiten de kring 
tot geanimeerde, soms heftige discussies. De acteurs van Wij konden vooraf moeilijk inschat-
ten hoe het publiek zou reageren, maar precies door dàt gevoel, door die spanning tussen de 
“angst” voor de reacties van het publiek en de wil om er iets moois van te maken was acteren 
bij Wij steeds weer een uitdaging. 

En men acteerde graag bij Wij! De sfeer was er immers opperbest en de theaterzaal annex café 
oefenden een sterke aantrekkingskracht uit op de leden. Na de repetities en de opvoeringen 
bleef men er graag even hangen, zodat men elkaar ook beter leerde kennen en waarderen. 
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Bovendien gaf de kring, zoals ze dat trouwens altijd al had gedaan, volop kansen aan jonge 
mensen. Het sterrendom, waarbij enkele spelers de hoofdrollen als het ware monopoliseren, 
was en is Wij geheel vreemd. Dat dit niet zomaar een loze uitspraak is, bewijzen de cijfers: 
in de voorbije twintig jaar stonden meer dan honderd verschillende acteurs en actrices bij 
Wij op de planken. In de betrekkelijk korte periode 1992-2012 werden de hoofdrollen onder 
meer vertolkt door Annie Bosman (Pas op dat je geen woord zegt), Gust De Wit (Equus), 
Jan Bosman (Victor en Equus), Jan Lissens (De Mensenhater, Festen en Ubu Roi), Dirk 
Lissens (De toevallige dood van een anarchist, Een dag uit de dood van Piet Snot en De 
Verlossing), Guy Janssens (Geef de butler eens door), Rit Merckx (Rose, De getatoeëerde 
roos en Rosalie Niemand), Mark Pissens (De Vliegen, De cocu magnifique en Caligula), Joke 
Quinart (De Vliegen, Romeo en Juliet en Yerma), Hilde Biesemans (De bittere tranen van 
Petra von Kant), Karla Van Nuffel (Zomernacht, Phaedra en De verloren eer van Katharina 
Blum), Mark De Vlieger (Closer), San Cooreman (Lysistrata en A shayna Maidel), Karl Gilis 
(Les liaisons dangereuses), Ruben Meert (Popcorn), Pascal Carpentier (Passies en Ananas), 
Annemie De Smet (Passies), Karolien Van der Borght (Ubu Roi, Kunst en Yvonne), Kristof 
Saye (Rinoceros), Joke De Saedeleir (Fun), Greet Aelbrecht (Fun), Jan Jacob (Festen en 
Romeo en Juliet) en Ben Lissens (De Jossen).

Wij gooide hoge ogen op verschillende toneeltornooien. In 1993 won de kring het Renaat Ravijtstornooi 
met De gelaarsde kat. Dit artikel verscheen op 24 mei 1993 in Het Volk.
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Dat Wij de voorbije jaren een hoge vlucht nam, blijkt ook uit de fraaie resultaten die het 
gezelschap boekte in allerlei toneeltornooien. Sinds ’92 nam Wij vijf maal deel aan het Oost-
Vlaams Provinciaal Klasseringstornooi. Met De Mensenhater (1995) kon de kring zich rang-
schikken in eerste categorie. Vijf jaar later pakte zij in hetzelfde tornooi met Een dag uit de 
dood van Piet Snot (2000) nét naast de hoogste onderscheiding. Met Phaedra (2004) zakte 
de kring even naar derde categorie, maar in 2006 nam Wij revanche met De nacht der tri-
baden. De kring klom weer naar tweede categorie en bevestigde in 2011 dit niveau met 
Festen.

In 1993 won Wij het gerenommeerde Renaat Revaatstornooi met de eigenzinnige productie 
De gelaarsde kat. Wij kaapte toen ook de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol (Dirk 
Lissens) en de beste bijrol (Hilde Huygens) weg. In eenakterwedstrijden liet de kring zich 
evenmin onbetuigd. In 1992, 1993 en 1994 won Wij drie keer op rij het Defrennejuweel met 
respectievelijk One for the Road, De stoel van Stanislavski en Dameshandwerk. Verder 
nam Wij regelmatig deel aan de tweesprakentornooi om het Rikke Schmitzjuweel en aan de 
eenakterwedstrijd om het Urbain Muyldermansjuweel. Ook hier mochten de resultaten wor-
den gezien: Wij behaalde een tweede plaats in het tornooi om het Urbain Muyldermansjuweel 
in 1992, 1993 en 1998 (respectievelijk met One for the Road, De stoel van Stanislavski en 
De Serenade) en veroverde in 1994 de hoogste prijs met Dameshandwerk. Het tweespraken-
tornooi om het Rikke Schmitzjuweel heeft Wij niet gewonnen, al eindigden de Wij-ers wel 
bijna altijd binnen de top drie. 

Verder was er nog het Landjuweel, waarnaar Wij in 1995 een gooi deed. Hoewel de kring in 
het Cultureel Centrum van Sint-Truiden met De Mensenhater een zeer behoorlijke indruk 
liet en door de nationale pers zelfs werd getipt als kanshebber, viel zij net buiten de prijzen. 
En last but not least noteren we nog de prestatie van Wij op het Toneeltornooi der Lage 
Landen in 2002 in Elsloo. Met Closer haalde Wij de tweede plaats binnen én werd de groep 
bekroond met de prijs voor het beste samenspel.

Door de uitstraling van Teater De Minne, de vaak gedurfde repertoirekeuze en de mooie 
artistieke prestaties van de Wij-équipe bouwde de kring in de voorbije jaren een trouw 
publiek op. Uit de vele gesprekken met de toeschouwers bleek dat dat publiek van Wij tel-
kens “iets speciaals” verwachtte. Men kwam met andere woorden niet naar De Minne om een 
voorspelbare komedie, een zoveelste billenkletser of een thriller te zien… neen, men wou 
verrast worden door de keuze van het stuk of door de interpretatie die de regisseur er aan 
gaf. 

Om het publiek nóg beter aan zich te binden, startte Wij vóór het speelseizoen 2000-2001 met 
een abonnementensysteem. Voortaan zou de kring drie stukken per toneelseizoen program-
meren. Toneelliefhebbers die een Wij-abonnement namen, kregen toegang tot de drie pro-
ducties en staken tegelijk een mooie korting op zak. Bovendien kregen zij alle informatie 
over de producties één week vroeger thuisgestuurd, zodat ze tijdig de dag van hun voorkeur 
konden reserveren. Het abonnementensysteem sloeg meteen aan: Wij rondde jaar na jaar 
moeiteloos de kaap van de 500 abonnees.
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52 volavondstukken op een rij…
een brok Lebbeekse toneelgeschiedenis in vogelvlucht
Oktober 1992: Wij debuteert in de nieuwe toneelzaal met Pas op dat je geen woord zegt, 
een tragikomedie van de hand van Dimitri Frenkel Frank. Met dit stuk brengt Wij hulde aan 
Annie Bosman, die al 25 jaar op de planken staat. Zij laat zich in deze productie opnieuw 
van haar beste kant zien en oogst heel wat bijval. In De Voorpost schrijft Pierre Van Rossem: 
“… Haar vertolking van Clementine is om van te snoepen. Annie, in de gepaste rol, speelt 
altijd de pannen van het dak. Doet dat dus nu ook, hoewel haar karwei lang niet van de 
makkelijkste is: ze staat immers constant op de bühne en moet voortdurend, meestal zonder 
enige overgang, overstappen van de ene stemming in de andere. Slaagt daarin trouwens 
met een vanzelfsprekendheid die het ‘toneel’ spelen op de achtergrond dringt. Annie Bosman 
is qua fysionomie, qua taal, qua houding, gewoon Clementine.” De belangstelling voor dit 
stuk, dat geregisseerd wordt door Renaat Moeyersoon, is overweldigend: Wij voert het stuk 
liefst 14 keer op. Dat Annie de hoofdrol speelt, heeft hier ongetwijfeld veel mee te maken.

Annie Bosman op dreef in Pas op dat je geen woord zegt. Ook op de foto: Jan Bosman en Sybil Jacob.

Maart 1993: Wij pakt uit met De gelaarsde kat, een erg controversiële productie die in het 
amateurtoneelwereldje behoorlijk wat stof zal doen opwaaien. Rond de jaarwende 1992-93 
heeft het Wij-bestuur met ‘gespeelde’ fierheid aangekondigd dat Niek Dauwe een originele 
bewerking heeft gemaakt van het bekende sprookje. Wij heeft dan ook de eer, zo luidt het 
officieel, om haar publiek te vergasten op een aantal voorstellingen van het nieuwe stuk. 
Toch blijkt een en ander zeker niet op wieltjes te lopen. Na enige tijd verspreidt “men” het, 
overigens volledig verzonnen, verhaal dat er tijdens de repetities grote meningsverschillen 
zijn gerezen tussen auteur Dauwe enerzijds en de volledige cast anderzijds over de interpre-
tatie van het stuk en de dubbele bodems die erin voorkomen. Tijdens de première vallen de 
toeschouwers van de ene verrassing in de andere. Zo is men, nog voor het stuk goed en wel 
begonnen is, getuige van een vlijmscherpe speech van voorzitter-regisseur Moeyersoon. 
Hierin maakt hij brandhout van het concept van Niek Dauwe en neemt hij haar deloyale 
houding scherp op de korrel. De reactie laat niet lang op zich wachten. “Auteur” Dauwe 



19922012
1

7

20 jaar toneelplezier

stormt de zaal binnen en er ontstaat een hoogoplopende ruzie, die heel wat aanwezigen met 
verstomming slaat. In de loop van het stuk zelf valt het publiek nog van de ene “gespeelde” 
verrassing in de andere. Zo is men o.m. getuige van de ‘ongepaste’ tussenkomsten van een 
meespelend echtpaar in de zaal, van erg zenuwachtige en schijnbaar improviserende acteurs 
en van een overijverige, maar ongewild grappige toneelmeester. Alles wat enigszins fout kan 
lopen loopt ook fout, waardoor de hele productie dreigt te verzanden in één grote chaos. Dat 
Wij met De gelaarsde kat totaal uiteenlopende reacties oogst hoeft dan ook niet te verbazen. 
Die gaan van groot enthousiasme voor de erg originele aanpak en de absurd-komische onder-
toon tot diepe verontwaardiging over de ironische wijze waarop de toneelkunst ‘belachelijk’ 
wordt gemaakt. De jury van het prestigieuze Renaat Ravijtstornooi deelt echter de waarde-
ring van een groot aantal toeschouwers, wat resulteert in een onverhoopt succes. Wij wint 
het Renaat Ravijtstornooi ’92-’93 en sleept daarnaast twee van de drie bijkomende prijzen 
in de wacht. De jury bedenkt Dirk Lissens, die een fel gesmaakte versie van de kat heeft 
neergezet, met de prijs voor de beste hoofdrol. Hilde Huygens van haar kant kaapt, dank zij 
haar geslaagde narrenrol, de prijs weg voor de beste bijrol. 

Wij speelde in 1993 De gelaarsde kat. Op de foto een deel van de cast. Wij herkennen van links naar 
rechts Hilde Huygens, Dirk Lissens, Dirk De Cock, Koen Van Hiel, Jan Lissens, Patty Van Damme, Emmy 
Van Damme, Marc Leboeuf en Annelies Moeyersoon.

Oktober 1993: Wij opent het speelseizoen 93-94 met Rose. Het stuk vertelt het verhaal van 
een jonge vrouw die haar leven een zinvolle inhoud probeert te geven. Zij stuit evenwel op 
het autoritaire en uitgeholde onderwijssysteem waarin zij werkt, op de levensmoeheid van 
haar uitgebluste, zwakke echtgenoot en op de bemoeizucht van haar goedmenende ouders. 
Een bijzonder zware hoofdrol dus, niet alleen door de grote hoeveelheid tekst, maar vooral 
door de moeilijke karakterontleding en de psychologische evolutie van het personage. Voor 
deze titelrol doet Wij een beroep op Rit Merckx. Marc De Bodt regisseert en zorgt voor een 
sober, erg functioneel decor. Bijzonder geslaagd is de afbeelding van De Schreeuw, het 
expressionistische schilderij van Edvard Munch, op de achterkant van de scene. Het 
 symboliseert de onmacht van het hoofdpersonage om haar leven op een zinvolle manier in te 
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 kleuren, haar onmacht ook om met haar omgeving te dialogeren. Helemaal op het einde zakt 
Rose voor dit beeld in elkaar, een treffend en sterk slot van een al even sterke voorstelling.

Rit Merckx, Jan Bosman en Peggy Van Geit in Rose

Maart 1994: Duidelijk op vraag van het thuispubliek en een deel van de acteurskern speelt 
Wij Black Comedy, een blijspel dat het vooral moet hebben van situatiehumor. In een regie 
van Guido Keppens trekt Wij alle registers open om het publiek een zorgeloze avond te 
bezorgen. Charge à volonté dus… met onder meer een gebroken houten schommelstoel als 
gevolg. Het publiek reageert vrij positief, de pers iets minder. In Het Volk schrijft Peter De 
Buysscher: “… Regisseur Guido Keppens heeft dit stuk niet bepaald fijnzinnig benaderd. 

Scène uit Black Comedy. Op de foto zien we Hilde Huygens, Jan Bosman, Dirk Lissens, Patty Van Damme 
en Gust De Wit.
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Integendeel, in echte comedy capers-stijl werd er gestruikeld, gevallen en grimassen getrok-
ken dat het soms niet mooi meer was. Alhoewel de gedragingen van de acteurs in de kunst-
matige duisternis geloofwaardig overkwamen, en zij steeds het snelle tempo aanhielden, 
leek alles goed om het publiek aan het lachen te brengen.”

In oktober 1994 tapt Wij uit een heel ander vaatje. De kring verrast toneelminnend 
Lebbeke met een aantal opvoeringen van Equus, het verhaal van een jonge man die om onbe-
grijpelijke redenen zes paarden de ogen uitsteekt. Voor de twee hoofdrollen doet Wij een 
beroep op Jan Bosman en Gust De Wit, twee acteurs die hun voorliefde voor dit stuk nooit 
onder stoelen of banken hebben gestoken. Samen met de overige acteurs maken zij van 
Equus een onvergetelijk kijkstuk. Ondanks de moeilijkheidsgraad van het stuk, o.m. wat de 
psychologische karakterontleding betreft, reageert het publiek opvallend positief. Journalist 
Peter De Buysscher van “Het Volk” verwoordt het als volgt :”De totale benadering van het 
stuk, de goede visualisering van de flash-backs en goede acteerprestaties zorgden voor een 
goede voorstelling, waaruit blijkt dat Wij zijn status aan de top van het amateurtheater niet 
heeft gestolen.” 

Beeld uit Equus. In het midden zien we Jan Bosman. Opvallend in dit stuk waren het prachtige decor en 
de paardenkoppen.

Januari 1995 brengt Wij De Mensenhater voor het voetlicht. Met dit stuk van Molière zal 
Wij op 4 februari 1995 in Sint-Truiden naar het Landjuweel dingen. Onder leiding van 
Achiel Van Malderen kiest Wij voor een zeer moderne bewerking. Een sober en functioneel 
decor onderstreept het ‘modernisme’ en de sfeer waarin het geheel baadt. Opvallend is de 
‘woestijn’ die het geestelijk isolement symboliseert waarin het hoofdpersonage voortdu-
rend vertoeft. De oorverdovende muziek, de lege champagneflessen, de koelkast en het 
harde neonlicht accentueren verder de koele, tijdloze sfeer. Het archaïsche, poëtische 
taalgebruik contrasteert uiteraard fel met de moderne, suggestieve enscenering, maar 
 precies dit spanningsveld zal van De Mensenhater een niet alledaagse theaterproductie 
maken. Wij laat in Sint-Truiden een stevige indruk, in die mate zelfs dat een aantal waar-
nemers en toneelrecensenten de Lebbekenaars als mogelijke eindlaureaat naar voren 
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schuiven. De proclamatie op 25 februari 1995 is een bijzonder koude douche voor de tal-
rijke meegereisde Wij-sympathisanten: Wij valt volledig buiten de prijzen en strandt op 
een officieuze vierde plaats. Eind 1995 zorgt Wij evenwel voor een klinkende revanche: in 
Teater De Minne herneemt de kring De Mensenhater in het kader van het Oost-Vlaams 
Provinciaal Klasseringstornooi en rangschikt zij zich voor de eerste keer in haar geschie-
denis in eerste categorie. 

De deelname van Wij aan het Landjuweel wekte onder meer in ’t Pallieterke zeer positieve reacties los.
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Oktober 1995: In een regie van Renaat Moeyersoon brengt Wij het aangrijpende drama A 
shayna Maidel (Een mooi meisje). Dit stuk vertelt het verhaal van een joodse familie in 
Polen die voor de Tweede Wereldoorlog eerder toevallig wordt gesplitst. Vader en de jongste 
dochter vertrekken naar Amerika; moeder en de oudste dochter blijven nog een tijdje in 
Polen, omdat de oudste dochter ziek is. Na het uitbreken van de oorlog raken zij het land 
niet meer uit. De moeder overleeft de oorlog niet, de dochter wel. Het stuk begint in 1946, 
op het ogenblik dat de oudste dochter bij haar vader en zuster in Amerika aankomt. Jan 
Bosman, San Cooreman, Joke De Schrijver, Peter Biesemans, Hilde Biesemans en Lies 
Saerens vertolken de rollen in dit inhoudelijk zware stuk. Met A shayna Maidel heeft Wij 
een primeur op zak: het is de eerste maal dat dit stuk door een Vlaams amateurtoneelgezel-
schap wordt opgevoerd. 

Maart 1996: Wij zet Geef de Butler eens door op de planken, een absurde komedie van Eric 
Idle, jarenlang lid van het roemruchte Monty Python-gezelschap. De Butler ademt trouwens 
de sfeer van de Monty Python-films. In de cast treffen we onder meer de namen aan van 
Marcel, André, Jan en Dirk Lissens. Voor de eerste maal staan de vier Lissensen samen in 
één stuk, iets waaraan Wij in de streekpers de nodige ruchtbaarheid geeft. De rol van de 
butler wordt vertolkt door Guy Janssens, de overige rollen door Annie en Jan Bosman, 
Emmy Van Damme en Peggy Van Geit. Mark De Bodt regisseert. Het liedje “Kijk eens naar 
je buurman, doet-ie niet raar?”, dat speciaal voor deze productie wordt gecomponeerd, 
klinkt veel Wij-ers vandaag nog bekend in de oren.

Scène uit Geef de Butler eens door, een loepzuivere absurde komedie. Op de foto Guy Janssens en Marcel 
Lissens.

Oktober 1996: Wij voert Van Tafel en Bed op, een komedie van de Engelse grootmeester 
Alan Ayckbourn. De cast bestaat uit Rit Merckx, Petra Heymans, San Cooreman, Gust De 
Wit, Jan Bosman en Thierry Mannaert. Deze productie doet het bijzonder goed bij het 
publiek en bij de streekpers. Pierre Van Rossem schrijft in Het Volk onder meer: “Met Van 
Tafel en Bed scoort Wij andermaal hoog. De kring volhardt terecht in de boosheid: zijn 
publiek een aangename toneelavond bezorgen door kwaliteit af te leveren.” Voor de intimi 
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van Wij: sommige versprekingen die worden opgetekend zijn sindsdien legendarisch (wie 
sprak ook alweer de historische woorden: “nog geen stoel krijg ik in haar”?). 

Maart 1997: Lebbekenaar Frank Hofmans krijgt in Teater De Minne een eerste regie-
opdracht. Frank krijgt de vrijheid om zélf een stuk te kiezen en opteert voor Het Huis van 
Labdakos van Hugo Claus, een poëtisch, literair bijzonder waardevol toneelwerk, waarin de 
Vlaamse grootmeester het Oedipusthema uit de Griekse mythologie behandelt. Na de eerste 
lezing plaatsen een aantal acteurs grote vraagtekens bij de haalbaarheid van deze productie. 
Maar Frank gelooft er rotsvast in en slaagt er moeiteloos in iedereen te overtuigen van de 
rijkdom en de schoonheid van dit stuk. De inspirerende regie, de indrukwekkende muzikale 
omlijsting, het suggestieve decor, de sterke tableaux vivants en de mooie individuele vertol-
kingen maken van Het Huis van Labdakos een onvergetelijk kijkspel. Op een klein inci-
dentje na (Gust De Wit, die de rol speelt van de blinde ziener Teresias, rijdt tijdens een van 
de voorstellingen met een rolstoel van het podium en komt in de eerste rij toeschouwers 
terecht) verlopen de voorstellingen vlekkeloos. In de rolverdeling vinden we onder meer de 
namen terug van Jan en Annie Bosman, Marcel, Jan en Dirk Lissens, Louis Tondeurs, 
Emmy Van Damme, Gust De Wit, Erik Van Neyghem, Peggy Van Geit, Hilde Biesemans en 
Annelies Moeyersoon.

Scène uit Het Huis van Labdakos, de eerste Wij-productie van Frank Hofmans.

Oktober 1997: Wij viert haar 30-jarig bestaan met De getatoeëerde roos van Tennessee 
Williams. Rit Merckx, die blijkbaar iets met rozen heeft (in 1994 speelde zij ook al de titelrol 
in Rose), vertolkt de hoofdrol. Rit, die er al 20 Wij-jaren heeft opzitten, wordt in de kring 
beschouwd als de vaandeldraagster van de tweede generatie Wij-mensen, die generatie die de 
kring een andere artistieke koers deed varen en een doorslaggevende rol speelde in de aan-
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koop van De Minne. Hoewel haar acteertalenten door iedereen worden erkend, stond zij al 
bij al zelden op de planken. Zij is veeleer een van de noeste werkers achter de schermen, een 
ploegspeler die het geheel en het welzijn van de kring hoger stelt dan het individu. 
Opvallend in de rolverdeling is de comeback van Eddy Van Langenhove. Eddy is, behalve 
een begenadigd acteur, in de jaren ’70 dé onbetwiste leider geweest van Wij. Samen met oud-
regisseur Luc Verhavert vormde hij toen een stevige tandem, die zorgde voor heel wat toneel-
pret in de Minnestraat. Naast Eddy en Rit staan ook Marcel Lissens, Monique Mertens, 
Annie Bosman, Joke Quinart, San Cooreman, Niek Dauwe, Elke Van de Moortel en Emmy 
Van Damme op de bühne. Frank Hofmans staat achter de regietafel.

Maart 1998: In een regie van Mark De Bodt brengt Wij zes opvoeringen van De toevallige 
dood van een anarchist van Nobelprijswinnaar Dario Fo. Met dit stuk, dat gebaseerd is op 
historische gebeurtenissen en in feite een vlijmscherpe aanklacht is tegen mistoestanden bij 
de politie en het machtsmisbruik in een rechtsstaat, gooit Wij zeer hoge ogen. De prestatie van 
Dirk Lissens, die de rol van “de zot” speelt, wordt unaniem geloofd. Het publiek heeft voor 
De toevallige dood van een anarchist liefst vier staande ovaties veil, zodat deze theaterpro-
ductie ongetwijfeld mag beschouwd worden als een van de allerbeste uit de Wij-historiek.

De toevallige dood van een anarchist was een voltreffer zonder meer. Op de foto zien we Dirk Lissens (die 
“de zot” speelde) en politieagent Thierry Mannaert (denkt er duidelijk het zijne van).

November 1998: Wij speelt Victor, of kinderen aan de macht, een “surrealistisch komisch 
drama” van Roger Vitrac. In Victor wonen de toeschouwers het verjaardagsfeest van de negen-
jarige Victor bij… die op die dag ook sterft. Op een komische wijze legt de auteur de  hypocrisie 
van de volwassenenwereld bloot, een wereld van overspel en bedrog, van waanzin en woede, 
van bedreigend patriottisme,... Jan Bosman speelt de rol van Victor. Jan, Dirk en Marcel 
Lissens, Rit Merckx, Emmy Van Damme, San Cooreman, Joke Quinart, Jeroen De Backer en 
Rita Peelman tekenen voor de overige vertolkingen. Regisseur is Achiel Van Malderen. Een 
van de meest hilarische scenes uit dit bij momenten dolkomische stuk is deze waarin alle 
acteurs uit volle borst het Franse volkslied aanheffen. Nu nog kennen sommige Wij-ers de 
eerste strofe van de Marseillaise uit het hoofd. Naast andere ‘hits’ als Kijk eens naar je buur-
man en Oom George hoort de Marseillaise tot het liederenrepertoire van onze kring.
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Scène uit Victor. Alle acteurs zingen uit volle borst het Franse volkslied, een van de vele hilarische 
momenten in dit stuk.

Maart 1999: De bittere tranen van Petra von Kant van Fassbinder wordt een productie met 
hindernissen. Aanvankelijk heeft Wij de komedie Passiespel op de affiche gezet. De repetities 
zijn al een maand bezig, wanneer de twee mannelijke hoofdrolspelers om professionele rede-
nen verstek moeten laten gaan. Regisseur Renaat Moeyersoon gaat meteen op zoek naar twee 
vervangers, maar kan er geen vinden, zodat in allerijl een ander stuk wordt gekozen met een 
volledig vrouwelijke cast. De bittere tranen van Petra von Kant wordt dan ook de productie 
met de kortste voorbereidingstijd 
uit de Wij-geschiedenis. Hilde 
Biesemans, Ria Van Stappen, Niek 
Dauwe, Petra Heymans, Annelies 
Moeyersoon en Emmy Van Damme 
zorgen voor een stunt: na nauwe-
lijks zes weken repeteren in moei-
lijke omstandigheden zetten zij 
een prestatie op de planken die 
mag gezien worden. Vooral de 
knappe prestatie van hoofdrol-
speelster Hilde Biesemans ver-
dient een dikke pluim. Het bestuur 
van Wij beseft na deze heikele 
periode dat het op zoek moet naar 
jong, vooral mannelijk bloed.

Een scène uit De bittere tranen van 
Petra von Kant. Op de foto Hilde 
Biesemans (als Petra von Kant) en 
Emmy Van Damme.
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Oktober 1999:   En dat jong bloed komt er… in ruime mate! In de zomer van 1999 begint 
Frank Hofmans met de repetites voor Zomernacht, een Clausiaanse bewerking van 
Shakespeares verrukkelijke komedie A midsummer night’s dream. Voor de bezetting van de 
vele rollen kan Frank rekenen op een grote groep jongeren, vaak mensen die al een aantal 
jaren toneelervaring hebben opgedaan in de jeugdtoneelgroep van Wij. Op de planken staan 
onder meer Filip Van Ransbeke, Karla Van Nuffel, Mark Pissens, Bjorn Troch, Joke 
Quinart, Sven en Thomas Staelens, Jan Jacob, Henk Van de Velde, Erwin Van Steenwinkel 
en San Cooreman. Zij vinden mekaar moeiteloos op en naast de scène en leggen voor deze 
productie een enorm enthousiasme aan de dag. Frank Hofmans van zijn kant zorgt voor een 
sprankelende regie. Zomernacht groeit uit tot een wervelend kijkstuk, een heus theaterfeest 
en zonder twijfel een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van Wij. Ook de pers laat zich 
bijzonder positief uit. In het novembernummer van 1999 schrijft Kramiek:”… De eerste 
scène van Midzomernacht zet meteen al de toon. Alle acteurs draven op een aanstekelijk 
muziekje als paardjes in de circuspiste en bevolken even later in een halve cirkel de rand 
van een decor dat soberheid uitstraalt, maar tegelijk ook verwachtingen schept…Het stuk 
vertoont bij momenten pareltjes van bewegingstheater, maar Frank Hofmans geeft zijn cast 
daarnaast ook ruim de kans zijn acteercapaciteiten te demonstreren. En of ze daar gebruik 
van maken! Gevolg is dat de hoogstandjes elkaar opvolgen.” Voor Wij is Zomernacht een 
mijlpaal: een nieuwe generatie acteurs treedt aan, waardoor de verdere artistieke bloei van 
de vereniging in de komende jaren meteen verzekerd lijkt.

De cast van Zomernacht. De uitstekende sfeer, de prachtige vertolkingen en de sprankelende regie 
maakten van deze productie een écht theaterfeest.
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Maart 2000: Wij neemt met het ontroerende drama Een dag uit de dood van Piet Snot deel 
aan het Oost-Vlaams Provinciaal Klasseringstornooi en rangschikt zich nét niet in eerste 
categorie. De jury geeft in haar verslag aan dat zij “voor bijna geen enkel onderdeel tot een 
unaniem oordeel is kunnen komen”…de verdeeldheid aan de jurytafel is dus groot. Dat het 
Lebbeekse publiek zeer positief reageert op het aangrijpende stuk is een opsteker voor de 
licht ontgoochelde spelers. Vooral de prestaties van Dirk Lissens (de vader), Rit Merckx (de 
moeder) en Joke Quinart (het spastische kind) oogsten veel lof.

Oktober 2000: Onder de bezielende leiding van Frank Hofmans waagt Wij zich aan De Vliegen. 
In dit filosofische praatstuk van Sartre staan de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
centraal. Frank Hofmans zorgt voor een moderne bewerking en maakt de moeilijke tekst toegan-
kelijk voor een breed publiek. De kostumering is opvallend: Jupiter draagt een zwart kostuum, 
beplakt met tientallen kleine stukjes spiegel, terwijl de geselteven worden omwikkeld met prik-
keldraad. In de rolverdeling vinden we onder meer Mark Pissens (als Orestes), Joke Quinart (als 
Elektra), Mark De Vlieger (als Aigisthos) en Jan Lissens (als Jupiter). 

Een voorbeschouwing bij De Vliegen in Het Nieuwsblad.
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Januari 2001: Wij zet Met gesloten deuren, nog een stuk van Sartre, op de planken. De rol-
len in dit stuk, waaruit het beroemde citaat “l’enfer, c’est les autres” komt, worden vertolkt 
door Jeroen De Backer, Bjorn Troch, Sofie Wielandts en Karla Van Nuffel. Renaat 
Moeyersoon regisseert. 

Maart 2001: In een regie van Achiel Van Malderen voert Wij Lysistrata (Vrouwenstaking) 
op, een geestige, schunnige, “onfatsoenlijke” klucht van de Griekse komedieschrijver 
Aristophanes. Het thema is eenvoudig: de vrouwen van Athene, de oorlog meer dan beu, 
besluiten hun mannen elk geslachtsverkeer te ontzeggen, tot er vrede is gesloten met Sparta. 
Zeer opvallend zijn de kostuums en de pruiken, die speciaal voor deze productie worden 
gemaakt door Wendy Van Wesemael, Eefje Van der Elst en het Wij-atelier. Alle mannelijke 
acteurs krijgen een kolossale penis aangenaaid, een regie-ingreep die bij het publiek de 
nodige (meestal plezante) reacties losweekt. Beeldhouwer Wilfried Jacops maakt de storm-
ram waarop, zo lezen we in de programmabrochure, “alle aanwezige mannen alleen maar 
jaloers kunnen zijn en alle aanwezige vrouwen alleen maar van kunnen dromen.” San 
Cooreman speelt de rol van Lysistrata; Thierry Mannaert (!), Joke De Schrijver, Rudy 
Robbrecht (!), Rita Peelman, Rit Merckx, Ann Wielandts en Geertje Corthals zijn de ande-
re strijdbare vrouwen. Sven Staelens, Karl Gilis, Mark Pissens, Hilde Biesemans, Martine 
Dalemans, Thomas Staelens, Jan Jacob, Dirk Lissens, Erwin Van Steenwinkel en (opnieuw) 
Rudy Robbrecht bevolken het kamp van de veelgeplaagde mannen.

Het spiegelpak van Jan Lissens 
in De Vliegen. Een van de vele, 
prachtige creaties van kleedster 
Wendy Wesemael.
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In Lysistrata staan de mannen en de vrouwen lijnrecht tegenover elkaar. Zeer opvallend waren de kledij 
en de pruiken die speciaal voor deze productie werden gemaakt.

November 2001: Wij voert De Cocu 
Magnifique op, een farce van Fernand 
Crommelynck. Het verhaal van een man 
die, gek van liefde en jaloezie, bedrogen 
wil worden (“laat mij zeker zijn van je 
ontrouw!”), slaat aan bij het Wij-publiek. 
Marc Pissens en Joke Quinart, vorig jaar 
nog aan de slag in De Vliegen, vertolken 
de hoofdrollen. Renaat Moeyersoon regis-
seert. Deze productie wordt overscha-
duwd door het overlijden van Victor Tas. 
Victor stond in 1967 aan de wieg van Wij 
en heeft sindsdien vooral achter de scher-
men een zeer belangrijke rol gespeeld. 
Met hem verliest Wij een van haar meest 
gewaardeerde en geliefde leden.

Mark Pissens en Erwin Van Steenwinkel in De 
cocu magnifique. 
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Februari 2002: In een regie van Frank Hofmans zet Wij Closer op de planken. Closer is een 
wrede komedie over een “verlangen naar liefde, waarheid en seks”, een universeel en zeer 
herkenbaar thema. Het stuk speelt zich af in Londen en toont een aantal fragmenten uit het 
leven van vier mensen die elkaar toevallig ontmoeten. Het is geschreven in een harde, rauwe 
taal en bevat een internetseksscène die door Frank Hofmans origineel in beeld wordt 
gebracht. Dat Wij met Closer uiteenlopende reacties losmaakt, wekt dan ook geen verbazing. 
Sommige toeschouwers tonen zich na afloop duidelijk gechoqueerd, terwijl anderen Closer 
het sterkste stuk noemen dat ze ooit van Wij hebben gezien. Over de acteerprestaties is vrij-
wel iedereen het eens: die zijn uitstekend. Met Karla Van Nuffel, Mark De Vlieger, Rit 
Merckx en Jeroen De Backer op de scène kan dan ook moeilijk anders.

Karla Van Nuffel en Jeroen De Backer in Closer.

April 2002: In Les Liaisons Dangereuses 
maken we kennis met een decadente wereld, 
waarin seksueel cynisme en verfijnde dui-
velse intriges hoogtij vieren. Met deze pro-
ductie sluit Wij een vrij bewogen toneelsei-
zoen af. In de rolverdeling vinden we de 
namen terug van San Cooreman, Karl Gilis, 
Patty Van Damme, Anne Wielandts, Jan 
Jacob, Dimitry Matthijs, Geertje Corthals, 
Emmy Van Damme, Martine Dalemans en 
Erwin Van Steenwinkel. Jo Waegeman voert 
voor de eerste maal de regie bij Wij.

Karl Gilis en San Cooreman in Les Liaisons 
 dangereuses
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Oktober 2002 kiest Wij voor Ja, Ja maar nee, nee, een volks blijspel van Rudi Bekaert. 
Annie Bosman, Emmy Van Damme en San Cooreman vertolken de belangrijkste rollen. 
Daarnaast verschijnen op de planken: Greet Aelbrecht, Karl Gilis, Jan Jacob, Wendy 
Wesemael, Hans Van den Breen, Jos Mannaert, Mark Pissens, Rita Peelman, Hilde 
Biesemans, Johan Maes, Geert Van den Bergh, Marc D’Haene, Annelies Moeyersoon, Dirk 
Lissens, Carol Van Ransbeeck, Anne Wielandts en Martine Dalemans. Renaat Moeyersoon 
zit in de regiestoel.

Januari 2003: In een regie van Frank Hofmans brengt Wij een moderne Romeo en Juliet 
voor het voetlicht. Zoals we dat intussen van hem gewend zijn, besteedt Frank zeer veel 
aandacht aan de uitdieping van de personages: woord- en taalspelletjes, door de acteurs zelf 
opgezochte krantenartikelen en een “frankiaanse” sfeerschepping tijdens de repetities (met 

tientallen kaarsjes) dragen bij 
tot de magie van Romeo en 
Juliet. De gelijknamige film, 
waarin Leonardo Di Caprio en 
Claire Danes de hoofdrollen 
spelen, is voor Frank een belang-
rijke inspiratiebron. Ondanks 
de vrij korte voorbereidingspe-
riode, het lang uitblijven (een 
bewuste keuze?) van de brochu-
re en een zieke Romeo tijdens de 
laatste repetitieweek, wordt 
Romeo en Juliet een mooi kijk-
stuk. Jan Jacob en Joke Quinart 
spelen de hoofdrollen. 

Jan Jacob en Joke Quinart als Romeo 
en Juliet 

Annie Bosman en 
San Cooreman in 
Ja, Ja, maar nee, nee.
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Maart 2003: Met Rosalie Niemand brengt Wij het aangrijpende levensverhaal van Liliane 
Stynen, alias Rosalie Niemand. Rosalie Niemand werd in 1932 geboren als kind van een 
ongehuwde moeder; ze bracht haar jeugd door in een home voor achterlijke kinderen en 
kwam daarna terecht in een psychiatrische instelling. Daar verbleef zij achtendertig jaar. Ze 
was niet abnormaal; ze was alleen ongewenst en had het ongeluk om op de verkeerde plaats 
en bij de verkeerde mensen te belanden. Rit Merckx, Emmy Van Damme en Karla Van 
Nuffel brengen dit aangrijpende verhaal tot leven. Jo Waegeman voert de regie.

Rit Merckx, Emmy Van 
Damme en Karla Van 
Nuffel in Rosalie Niemand. 
Wij voerde dit stuk op in 
het kleine zaaltje naast 
het café.

Oktober 2003: Wij zet het Amerikaanse Popcorn op de planken, een stuk dat doet denken 
aan de rauwe geweldfilms van Tarantino. Centrale vraag in dit stuk is of de verheerlijking 
van geweld in de sensatiezieke media uiteindelijk niet leidt tot een escalatie van geweld in 
onze maatschappij. Renaat Moeyersoon regisseert, Ruben Meert speelt de hoofdrol. Staan 
eveneens op de scène: Mark D’Haene, Hans Van den Breen, Stefanie Moens, Sven Staelens, 
Hilde Biesemans, Erwin Van Steenwinkel, Wendy Wesemael, Geertrui Beeckman, Joke De 
Saedeleer, Geertje Corthals, Anne Wielandts en Karl Gilis.

Scène uit Popcorn. Op de foto zien we Hans Van den Breen, Anne Wielandts, Stefanie Moens en Ruben Meert.
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Januari 2004: Toneelkring Wij brengt Stilte a.u.b. In dit blijspel ziet het publiek een thea-
tergezelschap van derderangsacteurs tijdens de voorbereidingen en de opvoeringen van 
“Niets om het lijf”, een stuk dat het moet hebben van vergissingen, seksuele insinuaties, 
slapstick en verwarring. Regisseur is Frans Van der Aa, de cast bestaat uit Geertje Corthals, 
Marc De Vlieger, Joke Quinart, Jan Jacob, San Cooreman, Geert Van den Berghe, Dimitry 
Mathijs, Bjorn Troch en Martine Dalemans. De decorploeg onder leiding van Jan De Vriendt 
zorgt voor een huzarenstukje: het stuk speelt zich immers zowel af op het podium van een 
toneelzaal als backstage; er moet dus bijzonder snel worden gewisseld. Dankzij de inspire-
rende regie van Frans Van der Aa en de sterke acteerprestaties groeit Stilte a.u.b. uit tot een 
van de hoogtepunten uit de Wij-geschiedenis.

Scène uit Stilte a.u.b. Beneden 
zien we Geertje Corthals, Jan 
Jacob, Bjorn Troch, San 
Cooreman en Dimitri 
Matthijs. Op het balkon staan 
Joke Quinart en Marc De 
Vlieger.

Maart 2004: In een regie van Frank Hofmans zoekt Wij het nog eens in de Griekse mytho-
logie. Phaedra, het verhaal van de jonge koningin van Athene die tijdens de afwezigheid van 
haar man Theseus verliefd wordt op haar stiefzoon, blijkt een schot in de roos. De cast, met 

Karla Van Nuffel en Mark Pissens in de 
hoofdrollen, zet een sterke prestatie neer. 
Frank Hofmans zorgt alweer voor een origi-
nele enscenering: het decor bestaat uit een 
lage piramidevorm, die de machtsverhoudin-
gen tussen de personages moet accentueren. 
Met Phaedra neemt Wij deel aan het 
Provinciaal Klasseringstornooi. Phaedra  
strandt in derde categorie. Een ontgooche-
ling, aangezien Wij, zeker na de enthousiaste 
reacties van haar trouw publiek, meer had 
verwacht. 

Karla Van Nuffel en Mark Pissens in Phaedra.
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Oktober 2004: Met Caligula reist Wij naar het oude Rome. Mark Pissens speelt de jonge 
keizer Caligula, een meedogenloze tiran die moordt, verkracht en martelt, radeloos op zoek 
naar rust, naar een manier om de storm in zijn hoofd te bedaren. Naast Mark, die een schit-
terende hoofdrol neerzet, staan Anne Wielandts, Marc De Vlieger, Stijn Lissens, Kris 
Verbeeck, Frederik Eelbode, Jan Jacob, Peter Biesemans, Marc Leboeuf, Joeri Roels, 
Ronny De Wolf, Tim Uyttersprot en Greet Aelbrecht op de planken. Regisseur is Jan De 
Vuyst, die zweert bij koekenbroodcommunicatie met de acteurs en de productieploeg.

Januari 2005: Met Geruchten van Neil Simon gaat Wij opnieuw de komische toer op. 
Regisseur Mark Willems (Luc uit de VRT-reeks Thuis) kiest voor een Vlaamse setting. Een 
Vlaams politicus van rechtse signatuur, kandidaat-burgemeester van Antwerpen, en zijn 
vrouw vieren hun tiende huwelijksverjaar-
dag met vrienden en intimi. Het noodlot 
slaat toe en het feestvarken wordt een blok 
aan het been voor alle feestvierders. Iedereen 
probeert zijn hachje te redden, de geruch-
tenmolen trekt zich op gang en de gasten 
beleven ongewild doldwaze avonturen. 
Geruchten wordt een leuke situatiekomedie 
met onder meer een ontketende Geert Van 
den Berghe. Eveneens present zijn Dirk en 
Jan Lissens, San Cooreman, Geertje 
Corthals, Hilde Biesemans, Karla Van Nuffel 
en Johan Maes.

Scène uit De Geruchten. Op de foto Dirk Lissens, 
Karla Van Nuffel, Jan Lissens en San Cooreman.

April 2005: Na Geruchten kiest Wij voor een ijzersterk drama van de Spaanse grootmeester 
Garcia Lorca. Yerma, uitgehuwelijkt aan de boer Juan, heeft een vurige kinderwens. Het 
ontbreken van een kind zorgt voor een ondraaglijke spanning tussen haar en haar man. De 

zwangerschap van haar vriendin con-
fronteert haar met de peilloze leegte 
in haar leven. Joke Quinart speelt de 
titelrol. Zij zet een zeer menselijke, 
ontroerende Yerma op de planken; 
een schitterende vertolking, die door 
alle toeschouwers wordt bejubeld. 
Haar medespelers, onder wie Jan 
Jacob, Annelies Moeyersoon en 
Kristof Saye, dienen haar uitstekend 
van repliek. Veel toeschouwers én 
Wij-leden beschouwen deze productie 
als een van de beste ooit uit de geschie-
denis van Wij.

Scène uit Yerma. Met Joke Quinart in een 
glansrol.
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November 2005: Kunst staat in het teken van de terugkeer van Achiel Van Malderen. In 
2001 had Achiel Lysistrata geregisseerd, maar daarna moest hij om professionele redenen 
afzien van regiewerk in Lebbeke. Achiel staat in Wij bekend als een intelligente, gedreven en 
veeleisende regisseur; zijn terugkeer wordt dan ook toegejuicht. Kunst is een stuk dat het 
moet hebben van vlijmscherpe dialogen en fijne nuances, een kolfje naar de hand van groot-
meester Achiel. In Kunst maken we kennis met Sonja. Zij heeft een schilderij gekocht, een 
wit doek met witte strepen. Haar vriendin vindt het schilderij belachelijk en vermoedt dat 
het niet is gekocht uit kunstliefde, maar uit snobisme. De man in het gezelschap vindt alle 
opwinding overbodig en probeert de steeds erger wordende ruzie te sussen. Karolien Van der 
Borght, Joke De Schrijver en Mark Pissens vertolken de drie rollen in dit stuk.

Januari 2006: Met De verloren eer van Katharina Blum gaat Wij opnieuw de maatschappijkri-
tische toer op. Katharina Blum (subliem vertolkt door Karla Van Nuffel) komt onzacht in aan-
varing met de politie, het gerecht en de pers. Het cynisme van het gerecht, de vooroordelen van 
de politie en de sensatiezucht van de 
boulevardbladen maken Katharina 
helemaal kapot. Naast Karla Van Nuffel 
staan onder meer Jan en Dirk Lissens, 
Ruben Meert en Jan Jacob op de plan-
ken. Wij neemt met deze productie deel 
aan het Oost-Vlaams Klasseringstornooi, 
maar wordt gediskwalificeerd. Marcel 
Lissens, die in Katharina Blum een 
bijrolletje speelt, maakte in 2002 
immers deel uit van de cast van Vader, 
waarmee Vrede toen deelnam aan het 
Klasseringstornooi.

Scène uit De verloren eer van Katharina 
Blum. Op de foto Karla Van Nuffel en Dirk 
Lissens. 

April 2006: Met Rinoceros 
kiest Wij voor een absurde 
komedie. In Rinoceros doen 
Jean (Jan Jacob) en Bérenger 
(Kristof Saye) een terrasje, 
wanneer plots een neushoorn 
voorbij raast. Neushoorn zijn 
wordt de norm en iedereen 
ondergaat gewillig de metamor-
fose van mens in neushoorn. 
Alleen Bérenger verzet zich 
tegen de massapsychose. Renaat 
Moeyersoon regisseert dit boei-
ende stuk, dat in wezen een 
geweldige aanklacht is tegen de 
waanzin van het nazisme.

Scène uit Rinoceros. Op de foto Geert Van den Berghe en Kris 
Verbeeck.
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November 2006: Achiel Van Malderen regis-
seert De nacht der tribaden. Auteur Olav 
Enquist brengt met De nacht der tribaden “een 
stuk in een stuk”. Hoofdpersonage is de Zweedse 
toneelschrijver August Strindberg (vertolkt 
door Mark Pissens); hij woont een repetitie bij 
van een van zijn toneelstukken. De repetitie 
verloopt niet als verwacht. Er ontstaat een 
strijd tussen de aanwezigen die zo hevig is, dat 
de scherven niet meer kunnen worden gelijmd. 
Met De nacht der tribaden neemt Wij deel aan 
het Oost-Vlaams Klasseringstornooi. De kring 
rangschikt zich in tweede categorie.

Mark Pissens en Joke De Schrijver in De Nacht der 
Tribaden. Met dit stuk rangschikte Wij zich opnieuw in 
tweede categorie.

Januari 2007: Met De Verlossing van Hugo Claus brengt Wij een Vlaams familiedrama. 
Aalstenaar Danny Cobbaut staat voor de eerste keer achter de regietafel. Hij is al jaren 
actief als scenograaf bij het Aalsterse PACT, een theatergezelschap dat resoluut kiest voor 
modern, progressief theater. Zijn regiedebuut bij Wij is een schot in de roos. Opvallend is 
het decor: helemaal in het midden plaatst de regisseur een onoverzichtelijke, indrukwek-
kende stapel containerparkafval. In deze troosteloze, intrieste omgeving vertellen de perso-
nages hun verhaal. De vijfkoppige cast (Geertje Corthals, Dirk Lissens, Jan Jacob, Rit 
Merckx en Joke Quinart) maakt van De Verlossing een onvergetelijke productie.

Scène uit De Verlossing. Op de foto Geertje Corthals en Dirk Lissens. Achteraan de troosteloze hoop afval 
waartussen dit stuk zich afspeelt.
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Mei 2007: In een regie van Frank Hofmans brengt Wij Ubu Roi, een surrealistisch stuk van 
Alfred Jarry. Ubu Roi is een aanklacht tegen de tirannie van de machtswellusteling, een 
schreeuw tegen het ‘gekke’, tegen al wie anderen vermoordt. Het stuk wordt gezien als een 
onspeelbaar meesterwerk, vanwege het bijna onspeelbaar taaltje (“kakkedju!”), de overdre-
ven speelstijl en de absurditeit. Jan Lissens en Karolien Van der Borght spelen de hoofdrol-
len. Andere opmerkelijke rollen: Rene Bertrand als “het hele Poolse leger”, Ruben Meert 
als “Kapitein Borduur”, Hilde Biesemans als “het koninklijk strijdros” en Kris Verbeeck als 
tsaar Aleksi. 

Scène uit Ubu Roi. Op de foto: Jan Lissens, Patrick De Visscher, Ruben Meert, Kristof Saye, Rudi Van 
Goethem, Greet Aelbrecht, Jasper Dierick, Valerie De Brandt, Annelies Moeyersoon en Wendy Wesemael. 

November 2007: Wij voert Fun op, in 
tegenstelling tot wat de titel laat vermoe-
den allesbehalve een stuk om te lachen. 
Fun is een keihard psychologisch drama 
over twee tieners die een bejaarde vrouw 
vermoorden, zomaar, voor de fun. Joke 
De Saedeleer en Greet Aelbrecht tekenen 
voor de hoofdrollen; Kristof Saye, Pascal 
Carpentier, Rit Merckx en Mark Pissens 
vervolledigen de cast. Met Fun is Frank 
Hofmans aan zijn tiende regie toe bij Wij.

Joke De Saedeleir in Fun.
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Januari 2008: Annie Bosman, een van de iconen van Wij, is 40 jaar actief binnen het ama-
teurtoneel. Om dit te vieren kiest Wij voor Het belang van ernst, een knappe komedie van 
de Engelse grootmeester Oscar Wilde, vol hilarische verwarringen en meesterlijke dialogen. 
Dankzij de sprankelende regie van Achiel Van Malderen, de sterke acteerprestaties, het tot 
in de puntjes verzorgde decor, de historische kostuums en de muzikale tussenkomsten van 
het onuitgegeven Wij-koor wordt Het belang van ernst een voltreffer. Het publiek gaat vol-
ledig mee in de lichtvoetige sfeer en bedankt de cast meermaals met een staande ovatie. 

Jan Jacob, Karla Van Nuffel, Annelies Moeyersoon en Jan Bosman in Het belang van ernst.

April 2008: Renaat Moeyersoon regisseert Het 
leven is mooi, een Vlaamse bewerking van het 
Russische stuk “De zelfmoordenaar”. Wanneer 
Semjon Semjonovic na zijn tuba-debacle geen 
andere uitweg meer ziet dan zelfmoord plegen, 
wordt hij plots heel belangrijk. De mensen willen 
hem niet tegenhouden. Ze willen wel dat hij niet 
zomaar zelfmoord pleegt omwille van zijn eigen 
miserabele situatie, maar wel omwille van de 
kunst, van Vlaanderen, de vrouw, de kerk, …De 
cast bestaat uit Dirk Lissens (aan wie een onna-
volgbare tubaspeler is verloren gegaan), San 
Cooreman, Annemie De Smet, Hilde Biesemans, 
Stijn Lissens, Mark Pissens, Valerie De Brandt, 
Martine Dalemans, Bart De Mey, Karolien Van 
der Borght, Barbara Willems, Jasper Dierick, 
Rene Bertrand, Greet Aelbrecht, Robbe Lissens 
en Gerben De Nil.

Dirk Lissens levert strijd met een tuba, enthousiast aan-
gemoedigd door San Cooreman en Annemie De Smet. 
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November 2008: Wij opent het toneelseizoen 2008-2009 met Bash. Frank Hofmans regis-
seert; Joke Quinart, Joke De Saedeleir, Annelies Moeyersoon en Geert Van den Berghe staan 
op de planken. Wij voert Bash, dat bestaat uit drie eenakters (waaronder twee monologen), 
op in het café. 

Januari 2009: Wij kiest voor Yvonne, prinses van Bourgondië. Danny Cobbaut en Rubben 
Smits voeren de regie. Zoals we dat intussen van hem gewend zijn, besteedt Danny bijzonder 
veel aandacht aan de scenografie. De acteurs, poserend voor een staatsieportret, wachten de 
toeschouwers op wanneer ze in de zaal plaatsnemen. Een goed gekozen muzikale omlijsting, 
bewegende beelden (met als hoogtepunt een bijzonder kwieke Pascal Carpentier, alias “zijne 
majesteit”, op rolschaatsen) en prachtige kostuums zorgen voor een heel aparte sfeerschep-
ping. Dit stuk wordt evenwel geen hoogvlieger. Het publiek reageert erg verdeeld op de 
eigenzinnige, volgens sommigen choquerende Wij-versie. Verrassend voor de acteurs, want 
die hebben zich in de aanloop naar deze productie uitstekend geamuseerd.

April 2009: Met De twaalf gezworenen 
gooit Wij het over een andere boeg. Renaat 
Moeyersoon regisseert het wereldberoemde 
gerechtsdrama van Reginald Rose (dat in 
1957 werd verfilmd met Henry Fonda in de 
hoofdrol). Geert Van den Berghe, Hilde 
Biesemans, Barbara Willems, Jan Bosman, 
Stijn Lissens, Bart De Mey, Jasper Dierick, 
Mark Pissens, Karla Van Nuffel, Marc 
Leboeuf, Dirk Lissens, Emmy Van Damme 
en Greet Aelbrecht zetten een bijzonder 
sterke prestatie neer. Het Wij-publiek is in 
de wolken.

Affiche De twaalf gezworenen

Oktober 2009: In een regie van Achiel Van Malderen voert Wij Een vlo in het oor op, het 
wereldberoemde blijspel van Georges Feydeau. Geert Van den Berghe, Karolien Van der 
Borght en Jan Bosman spelen de hoofdrollen. 

Januari 2010: Gentenaar Luc De Ruelle regisseert Passies, een wrange relatiekomedie van 
Peter Nichols. Passies is een intrigerende, verrassende en meesterlijk geschreven relatieko-
medie over liefde, leugens, bedrog, overspel en hartstochtelijke passie. Pascal Carpentier, 
Annemie De Smet, Geertje Corthals, Dirk Lissens, Annelies Moeyersoon en Hilde Biesemans 
nemen de rollen voor hun rekening.



19922012
3

9

20 jaar toneelplezier

Scène uit Passies. Op de foto: Annemie De Smet, Dirk Lissens, Annelies Moeyersoon, Geertje Corthals en 
Pascal Carpentier.

Mei 2010: Wij voert Festen op, het gruwelijke verjaardagsfeest van Helge Klingenfeldt. 
Festen begint al bij het binnenkomen: de toeschouwers krijgen een drankje en een welkomst-
speech van de ceremoniemeester. Op het podium zelf groeit er een drama. Christian, de 
oudste zoon, tikt tegen zijn glas en ontmaskert de vader als een incestpleger, die zijn oudste 
dochter tot zelfmoord heeft gedreven. Jan Lissens (vader Helge), Stijn Lissens (zoon 
Michaël), Jan Jacob (zoon Christian), Karla Van Nuffel (dochter Helene), Karolien Van der 
Borght (Mette) en Rit Merckx (Helges vrouw) spelen de hoofdrollen; Renaat Moeyersoon 
regisseert. Wij neemt met Festen deel aan het Oost-Vlaams Klasseringstornooi en wordt in 
tweede categorie gerangschikt.

Scène uit Festen. Op de foto Jo Pieters, Marc Leboeuf en Karla Van Nuffel. Rechtstaand Karen Verbeyst.
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November 2010: In Het geheugen van water 
ontmoeten we drie zussen die na de dood van hun 
moeder naar huis terugkeren om de begrafenis te 
organiseren. In de rolverdeling vinden we namen 
terug van Annemie De Smet, Greet Aelbrecht, 
Karen Verbeyst, Annelies Moeyersoon, Jan 
Bosman en Geert Van den Berghe. Renaat 
Moeyersoon regisseert.

Affiche Het geheugen van water

Januari 2011: Wij kiest voor een realistisch Vlaams “drama”. Met De Palma, een vrije 
bewerking van het Nederlandse stuk “Eindhoven de gekste”, zorgt de kring voor een lach en 
een traan. Danny Cobbaut tekent voor een originele bewerking en een spitsvondige regie. De 
cast bestaat uit Dirk Lissens, Geertje Corthals, Jeroen De Backer, Joke De Saedeleer, 
Martine Dalemans, Patrick De Visscher en Isabelle Duquenne. Naast de mooie acteerpres-
taties onthouden we vooral het tot de nok gevulde decor (met een indrukwekkend aantal 
matrassen en prullaria) en de aanstekelijke squaredance.

Scène uit De Palma: de acteurs doen de squaredance.
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April 2011: Met Een tramlijn 
die begeerte heet kiest Wij 
opnieuw voor een stevige klas-
sieker. Het wereldberoemde 
stuk van Tennessee Williams 
is een verhaal over schijn, 
begeerte, agressie en waanzin, 
maar tegelijk ook over het 
verlangen naar vertroostende 
liefde en tederheid. Joke 
Quinart (als Blanche Dubois), 
Barbara Willems (als Stella 
Kowalski, zus van Blanche) 
en Jan Bosman (als Stanley 
Kowalski, schoonbroer van 
Blanche) vertolken de hoofd-
rollen. Renaat Moeyersoon 
tekent voor de regie.

Scène uit Een tramlijn die begeerte heet: Jan Bosman en Barbara Willems.

November 2011: In een regie 
van Rubben Smits brengt Wij 
De Jossen. Dit stuk van Tom 
Lanoye vertelt het verhaal van 
een aandoenlijke groep wezens 
die allen luisteren naar de 
naam Jos. Ze zijn trots op hun 
Josdom; alles doen ze samen, 
met een groot gevoel van ver-
bondenheid. Tot één van de 
Jossen een identiteitscrisis 
krijgt en duidelijk maakt dat 
hij anders is dan de anderen. 
In De Jossen maken een aan-
tal jongeren, die hun eerste 
stapjes hebben gezet in de 
jeugdgroep van Wij, hun 
debuut in de volwassenen-
groep van Wij. Rubben Smits 
zorgt voor een sprankelende 
regie.

De Jossen haalden de voorpagina 
van Kramiek.
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Januari 2012: Wij brengt Ge moet niet per se ananas gegeten hebben om te weten dat dat 
ongelooflijk lekker is. “Ananas”, voorlopig het stuk met de langste titel uit ons repertoire, 
is gebaseerd op de verhalen van Louis Paul Boon. Pascal Carpentier kruipt in de huid van 
de vrieskelderman, die zijn eentonige leven samenvat in tien artikelen. Het publiek maakt 
verder kennis met de oude Soo, madame Irène in haar platenstudio, de Wattman van tram 
zeven, de koelie der kranten, de roddeltantes Cloots en Stalpaert, de excentrieke dichter 
Antoon Van Minder en een zenuwzieke inspecteur. Samen zorgen zij voor “een symfonie van 
woorden en gedachten”. “Ananas” wordt een eigenzinnige, maar al bij al leuke productie. 
Hoogtepunten zijn het optreden van de Boswell-sisters (met Rit Merckx, Isabelle Duquenne 
en Barbara Willems) en de onnavolgbare acts van inspecteur Raffles (Geert Van den Bergh). 
Ook het optreden van de oude Soo, vertolkt door Peter Biesemans (na zestien jaar opnieuw 
gebeten door de toneelmicrobe), valt erg in de smaak.

April 2012: Wij presenteert Verhalen uit het Weense woud als een komisch drama over 
bange mensen in labiele tijden. In dit stuk treden Jan Bosman, Geertje Corthals, Martine 
Dalemans, Joke De Saedeleir, Annemie De Smet, Jan Jacob, Peter Biesemans, Stijn Lissens, 
Dirk Lissens, Annelies Moeyersoon, Emmy Van Damme en Thomas Wouters voor het voet-
licht. Benny Ceuppens voert voor de eerste maal bij Wij de regie.
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Toneel is mensenwerk: wie stond de voorbije 20 jaar op, 
naast en achter de planken?
De Minne kon de voorbije jaren rekenen op een groot aantal actieve medewerkers. 
Onderstaande lijst spreekt boekdelen. Mochten wij bij het samenstellen van deze lijst 
toch nog iemand vergeten zijn, dan willen wij ons hiervoor bij voorbaat verontschuldigen

Onze regisseurs

Benny Ceuppens
Danny Cobbaut
Mark De Bodt
Jan De Vuyst
Luc De Ruelle
Frank Hofmans
Guido Keppens

Renaat Moeyersoon
Rubben Smits
Frans Van der Aa
Achiel Van Malderen
Jo Waegeman
Mark Willems

Onze acteurs en actrices

Greet Aelbrecht
Geertrui Beeckman
Chantal Bertrand
René Bertrand
Hilde Biesemans
Peter Biesemans
Joke Beulens
Annie Bosman 
François Bosman
Jan Bosman
Tatjana Bosman
Pascal Carpentier
San Cooreman
Geertje Corthals
Marc D’Haene
Martine Dalemans
Niek Dauwe
Frederik De Backer
Jeroen De Backer
Seppe De Batselier
Saar De Borle
Valerie De Brandt
Dirk De Cock
Bart De Mey
Caroline De Meyst
Geert De Nil

Gerben De Nil
Joke De Saedeleir
Karine De Saedeleir
Joke De Schrijver
Annemie De Smet
Gillis De Visscher
Patrick De Visscher
Mark De Vlieger
Gust De Wit
Michiel De Wit
Maryse De Wolf
Rony De Wolf
Chris Delcart
Jasper Dierick
Isabelle Duquenne
Frederic Eelbode
Hadelijn Gilis
Karl Gilis
Soetkin Gilis
Petra Heymans
Hilde Huygens
Jan Jacob
Sybil Jacob
Guy Janssens
Katrien Junius
Marc Leboeuf
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André Lissens
Ben Lissens
Dirk Lissens
Jan Lissens
Marcel Lissens
Robbe Lissens
Stijn Lissens
Tijs Lissens
Ann Lootens (piano)
Johan Maes
Carolien Mannaert
Jos Mannaert
Thierry Mannaert
Stef Markey
Dimitry Matthijs
Ruben Meert
Rit Merckx
Monique Mertens
Stefanie Moens
Annelies Moeyersoon
Michel Moeyersoon
Renaat Moeyersoon
Gerd Muysewinckel (saxofoon)
Andy Peelman
Rita Peelman
Hans Pieters
Jo Pieters
Mark Pissens
Riet Podevijn
Joke Quinart
Rudy Robbrecht
Youri Roels
Lies Saerens
Kristof Saye
Maaikel Schaillie
Abderrahmane Selmani
Jennifer Siccard

Koen Spruyt
Sven Staelens
Thomas Staelens
Louis Tondeurs
Bjorn Troch
Emmy Van Damme
Jan Van Damme
Patty Van Damme
Elke Van De Moortel
Els Van den Abbeel
Geert Van den Bergh
Hans Van Den Breen
Birgit Van Denhouwe
Karolien Van der Borght
Henk Van de Velde
Peggy Van Geit
Rudy Van Goethem
Koen Van Hiel
Annelien Van Kerckhove
Frank Van Laere
Eddy Van Langenhove
Karlijn Van Malder
Erik Van Neyghem
Wietske Van Pelt
Carol Van Ransbeeck
Filip Van Ransbeke
Ria Van Stappen
Erwin Van Steenwinkel
Kris Verbeeck
Karen Verbeyst
Ellen Vermoesen
Marie Verstraeten
Wendy Wesemael
Anne Wielandts
Sofie Wielandts
Barbara Willems
Thomas Wouters

Onze decorploeg

Jos Arijs
Willy Beeckman
Rudy Boon
Etienne Buggenhout
Louis Buytaert
Daisy Callaert
Pascal Carpentier

Jan Dauwe
Jeroen De Backer
Raymond De Backer
Christiane De Batselier
Dina De Bock
François De Meersman
Maarten De Schrijver
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Patrick De Visscher
Jan De Vriendt
Bert Dierick
Jasper Dierick
Karl Gilis
Sofie Jacobs
Dirk Lissens
Jan Lissens
Thierry Mannaert
Frits Martens
Leo Menten 
Pierre Moens
Michel Moeyersoon
Raf Moortgat
Johan Pessemier
Marcel Pissens
Ronny Putteman

Rudy Robbrecht
Hein Sacré
Karel Saerens
Lies Saerens
Kristof Saye
Luc Uyttersprot
Tim Uyttersprot
Jan Van der Meersch
Robert Van Gucht
Willy Van Gucht
Rob Van Langenhove
Wim Van Langenhove
Adolf Van Mulders
Tom Van Nuffel
Ignas Verbustel
Wendy Wesemael
Barbara Willems

Onze technische ploeg

Bavo Beeckman
Willy Beeckman
Peter Biesemans
Michiel Bosman
Daisy Callaert
Jan Dauwe
Raymond De Backer
François De Meersman
Joke De Schrijver
Maarten De Schrijver
Frankie Dierick
Marc D’Haene
Daniël Huys
Johan Maes

Pierre Moens 
Dirk Lissens
Annelies Moeyersoon
Rudy Robbrecht
Hans Van den Breen
Rob Van Langenhove
Wim Van Langenhove
Ronny Van Pelt
Ria Van Stappen
Erwin Van Steenwinkel
Eric Van Weyenbergh
Erwin Vinck
Kris Wuytack

Onze grimeurs en kapsters

Pascale Cooreman
Annie De Saedeleir
Rit Merckx
Linda Mertens
Emmy Van Damme
Eefje Van der Elst

Leen Van Mol
Carol Van Ransbeeck
Chantal Vermeir
Wendy Wesemael
Anne Wielandts
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Onze kleedsters en kleermaaksters 

Hilde Biesemans
Rita Claessens
Niek Dauwe
Christiane De Batselier
Linda De Ridder
Veerle De Saedeleir
Rit Merckx
Monique Mertens

Vera Mertens
Anneke Naudts
Emmy Van Damme
Linde Van Den Broeck
Roos Van Droogenbroeck
Roza Van Nieuwenhove
Annick Van Weyenbergh
Wendy Wesemael

Waren de voorbije 20 jaar ook actief achter de schermen, 
onder meer volgende mensen:

Annick Baeten
Michèle Baeten
Arianne Bosman
Nele Bosman
Kathleen Cami
Denise Cauwenbergh
Guillaume Crazzy 
Ann De Backer
Dina De Bock
Saar De Borle
Goedele De Cock
Wim De Mey 
Linda De Ridder
Myriam De Saedeleir
Griet De Schrijver
Maarten De Schrijver
Erik De Vis
Louisa De Wilde
Helga D’Haens
An Erpels

Monique Heirbaut
Ben Huylebroeck
Gunther Matthijs 
Herman Mertens
Edmonda Moens
Germaine Moriaens
Annelies Remon
Herwig Smekens
Erik Sonck
Victor Tas
Marijke Theunis
Hilde Van Biesen
Mieke Van Biesen
Pieter Vandenberghe 
Chris Van den Broeck
Ivan Van der Stappen
Daan Van Herreweghen
Myriam Van Langenhove
Katrien Van Mol
Hendrik Verwaeren
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Jeugdtoneel in De Minne: onze wissel op de toekomst
Toneelkring Wij voert al jaren een zeer actief jeugdbeleid. Wij heeft immers altijd goed 
beseft dat het voortbestaan van de kring met zo’n beleid staat of valt. Dankzij het voortdu-
rend aantrekken van jonge mensen kon de kring in de voorbije jaren haar acteurs- en tech-
nische kern moeiteloos op peil houden. De aanwezigheid van jonge mensen stelt Wij boven-
dien in staat om voeling te houden met wat reilt en zeilt in de jongerencultuur. Wij stond dan 
ook altijd open voor nieuwe culturele en maatschappelijke trends en slaagde er vlotjes in 
zich een jeugdig en fris imago aan te meten.

De jeugdtoneelgroep van Wij bestaat eigenlijk al langer dan De Minne. In 1989 reeds beslis-
te het bestuur om met een jeugdgroep van start te gaan. De oproep die Wij hartje zomer 1989 
tot het jonge volkje richtte viel niet in dovemansoren. Ongeveer 25 jongeren (onder wie een 
groot aantal uit Buggenhout) toonden belangstelling en traden toe tot de toneelvereniging. 
Op zaterdag 3 en zondag 4 februari 1990, na maanden intensief repeteren, vergastten zij het 
publiek op een eenakterfestival.3 Volgende mensen zetten toen bij Wij hun eerste stapjes op 
de planken: Koenraad en Goedele De Cock, Marijke De Vis, Jan Jacob, Glenn Janssen, 
Annelies Moeyersoon, Koen Van Hiel, San Cooreman, Joke De Schrijver, Annick Buggenhout, 
Elke Van de Moortel, Els Menten, Liesbeth De Ridder, Hilde Van Gijzeghem, Petra Heymans, 
Chris Van Oudenhove, Christel Cooreman, Tom Persoons, Jeroen De Backer, Elke Bornauw, 
Nele Keppens, Jan Bosman, Sofie De Clerck, Patty Van Damme en Nathalie De Boodt. Wie 
achteraf deze namenlijst bekijkt, ziet meteen hoe belangrijk dit initiatief voor Wij is geweest. 
Veel jonge mensen die de kring toen aantrok, zouden immers later in Teater De Minne het 
mooie weer maken.

Begin oktober ’90 voerde de jongerenafdeling het volavondstuk De Golf op. De Golf groeide 
uit tot een voltreffer zonder meer. Niet alleen de thematiek (een vlijmscherpe aanval tegen 
fascisme en racisme, dat latent in het onderbewustzijn van de mens aanwezig is), maar ook 
de vertolking (vooral Nele Keppens speelde zich in de kijker), de enscenering en het origi-
nele regieconcept (regisseur was Renaat Moeyersoon) vielen in de smaak bij het publiek.

In 1991 pakte de jeugdgroep opnieuw uit met een eenakterfestival. Men speelde toen in zaal 
Ter Burst, waar de kring al een tijdje heel wat faciliteiten kreeg om te repeteren. In een regie 
van Hilde De Saedeleer zetten de kleinsten Het monster in de put op de planken, een eenak-
tertje waarin de bedrieglijke praktijken van een bakkersechtpaar aan het licht worden 
gebracht. Van hun kant brachten de ouderen Getuigenis niet gewenst voor de spots. 
Regisseur was Jan Bosman.

Op 31 januari en op 1 en 2 februari 1992 verzorgde men in zaal Pionier een drietal voorstel-
lingen van De stoel van Stanislavski. Met deze eenakter, geregisseerd door Renaat 
Moeyersoon, nam de jeugdgroep deel aan twee eenakterwedstrijden. En met succes. Wij 
behaalde met dit stuk in 1993 de tweede plaats in het eenaktertornooi om het Urbain 
Muyldermansjuweel en won datzelfde jaar het Defrennejuweel. De kindergroep voerde later 

3 De jongeren werden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen. De kinderafdeling voerde Het Alfabet op, in een 
regie van Els Van den Abbeel. De 12 tot 15-jarigen zetten En vraag me niet waarom op de planken. De 
oudste groep tenslotte speelde Gewoon Anders. Dit laatste stuk, dat geregisseerd werd door Renaat 
Moeyersoon, werd op 6 mei 1990 ook nog opgevoerd in het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout.
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dat jaar Pukkie op, in een regie van Hilde De Saedeleir. Hilde ontpopte zich in die periode 
als de onbetwiste spilfiguur van de jeugdafdeling en zou dat ook jarenlang blijven. Ook haar 
zussen Myriam en Annie én haar echtgenoot Thierry Mannaert zouden in de jaren ’90 in de 
jeugdgroep een sleutelrol spelen.

Na de opening van Teater De Minne ging de jeugdgroep Wij verder op zijn elan. Voortaan 
wou de kring elk jaar uitpakken met een jeugdtoneelfestival. De wat oudere jongeren zouden 
als tussenstap op de weg naar het volwassenentoneel een eigen theaterproductie opzetten. Op 
5 en 6 februari 1994 voerde de jeugdgroep Hotel Angelique op, een stuk van de Dendermondse 
jeugdschrijfster Patricia De Landtsheer. In deze productie, die geregisseerd werd door Marc 
Leboeuf, traden liefst 17 kinderen en jongeren voor de spots, onder wie Jan Jacob, Annelies 
Moeyersoon, Sofie en Ann Wielandts en Melissa Leboeuf. Na de voorstellingen in De Minne 
voerde de groep dit stuk nog eens op in Lutterzele op 6 maart 1994, dit ter gelegenheid van 
de Jeugdboekenweek. De jongvolwassenen San Cooreman, Elke Van de Moortel en Joke De 
Schrijver van hun kant hadden begin januari 1994 al de zwarte komedie Dameshandwerk 
op de planken gezet. Met deze eenakter, die Wij aan leden en sympathisanten had aangebo-
den als “nieuwjaarscadeau” (de toegang was gratis), won de kring zowel het Defrennejuweel 
als het Urbain Muyldermansjuweel.

De jeugdgroep van Wij in 1994, toen de groep Hotel Angelique op de planken zette. We herkennen Jan 
Jacob, Annelies Moeyersoon, Melissa Leboeuf, Els Menten en Bjorn Troch.

In maart 1995 organiseerde de Wij-jeugd opnieuw een eenakterfestival. Deze keer voerde 
men Het P-Team en Schuilen op. Hilde De Saedeleir stond achter de regietafel. In de rolver-
deling vinden we de namen van onder meer Michiel De Wit, Evelien De Vilder, Ellen 
Heirbaut, Ann en Sofie Wielandts, Annelies Moeyersoon, Bjorn Troch, Kim Matthijs en 
Koen Van Hiel. 

Op 10 en 11 februari 1996 brachten de jongeren van Wij de eenakters Indiaantje Kleptomaantje 
en Hoeken op een dwaalspoor voor het voetlicht. Jan Bosman regisseerde de oudste groep, 
terwijl Hilde De Saedeleir de kindergroep onder haar hoede nam. De opbrengst van deze voor-
stellingen ging volledig naar de Jeugdwerking Chron en Colitis Ulcerosa patiënten.



19922012
4

9

20 jaar toneelplezier

Ook in 1997 waren de jongeren van de partij. Op 18 en 19 april voerde Wij vier eenakters op. 
Jan Bosman regisseerde De Meisjeskamer en Hilde De Saedeleir Als dromen waarheid wor-
den. In een regie van Renaat Moeyersoon zette Wij nog De Brievenbus van Jozef Van Hoeck 
en Gezellig tafelen van Alan Ayckbourn op de bühne. Dat de jeugdafdeling op dat ogenblik op 
volle toeren draaide, blijkt uit het aantal medewerkers: liefst 26 kinderen en jongeren speel-
den mee in dit eenakterfestival. 

In februari 1998 serveerde de jeugdafdeling opnieuw drie eenakters. Onder leiding van Hilde 
De Saedeleir voerden de 9 tot 13-jarigen Het pad langs de rivier op. De 14-tot 20-jarigen speel-
den, in een regie van San Cooreman “S”. En de jongvolwassenengroep bracht De Serenade 
van Slawomir Mrozek. 

Bijna tien jaar na De Golf, in september 1999, pakte de jeugdafdeling nog eens uit met een 
volavondstuk. Wij opteerde voor het vrolijke Leonce en Lena. Ria Van Stappen en San 
Cooreman zorgden voor de regie; Sofie Wielandts, Andy Peelman en Liesbet De Koster ver-
tolkten de hoofdrollen.

Na 1999 werd het een tijdje stil rond het jeugdtoneel. De jongeren van het eerste uur, intussen 
volwassen geworden, stroomden massaal door naar de volwassenengroep en lagen mee aan de 
basis van de bloeiperiode die Wij toen kende. 

Het duurde tot 2007 vooraleer Wij opnieuw werk maakte van een echte jeugdwerking. Onder 
leiding van Dirk en Jan Lissens, Tim Uyttersprot, Greet Aelbrecht, Annelies Moeyersoon  
en Joke Quinart ging Wij opnieuw op zoek naar jong toneeltalent. De nieuwe groep bracht 
in oktober 2007 twee stukken voor het voetlicht. Terwijl de jongsten (-12-jarigen) 
Speelgoedmuseum op stelten opvoerden, waagde de aanstormende jeugd zich aan Hendrik 
de Vijfde.

In 2008 zorgde de nieuwe jeugdafdeling voor een eerste volavondstuk. In een regie van Jan 
en Dirk Lissens voerden de Wij-jongeren Koning van Katoren op. Het verhaal van de 
17-jarige Stach, die koning wil worden van het land Katoren, maar daarbij gedwarsboomd 
wordt door zes ministers, sloeg aan bij het Lebbeekse publiek: Koning van Katoren deed De 
Minne vijf keer vol lopen. Het stuk werd een totaalspektakel met dans (begeleid door Joke 
Quinart), filmfragmenten, dia’s, muziek en uiteraard toneel. Liefst 37 jongeren stonden op 
de scène. De hoofdrollen werden vertolkt door Michiel Bosman (Stach), Ben Lissens 
(Gervaas), Tijs Lissens, Anne Carpentier, Maxim De Maere, Wietske Van Pelt, Marie 
Verstraeten en Roel Van Ransbeke (ministers van Katoren) en Katrien Keppens (Geesje).



19922012
5

0

teater de minne

De jeugdafdeling ging in 2009 op hetzelfde elan door. De jongste groep ging voor Sneeuwwit. 
Greet Aelbrecht en Annelies Moeyersoon kozen voor een heel moderne, verrassende versie 
van het bekende sprookje. Ze maakten komaf met de oeroude clichés en pasten de verhaal-
lijn aan de 20ste eeuw aan. Geen prinses dus, maar wel een prins Sneeuwwit. Verder een 
boze stiefvader, een spiegel-computer en een sportcoach. In de rolverdeling vinden we onder 
meer Robbe Lissens, Gillis De Visscher, Karlijn Van Malder en Lieselot Bosman. De oudste 
groep zette, in een regie van Jan en Dirk Lissens Oliver Twist op de planken. Roel Van 
Ransbeke (als Fagin), Ben Lissens (als Sykes), Tijs Lissens (als Jack), Katrien Keppens (als 
Nancy) en Gerben De Nil (als Oliver) speelden de belangrijkste rollen. Tim Uyttersprot, al 
jaar en dag een van de steunpilaren van de jeugdwerking, vertolkte de enige echte vaderrol 
in het stuk. 

De jeugdgroep die Sneeuwwit voor het voetlicht bracht. Daaronder foto uit Oliver Twist.
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In 2010 koos de jeugdgroep voor een moderne versie van Macbeth, een van de grote tragedies 
van William Shakespeare. De Wij-versie van Macbeth startte met een indrukwekkende 
Haka-dans. De oorlog tussen de Noren en de Schotten werd uitgebeeld aan de hand van een 
partijtje touwtrekken. De heksen, gekleed in gothic-stijl, dansten rond een groot olievat. De 
muzikale omlijsting en de sfeervolle belichting creëerden een beklemmende, spannende 
sfeer. In de rolverdeling vinden we de namen van onder meer Roel Van Ransbeke (Macbeth), 
Anne Carpentier (Lady Macbeth), Koen Spruyt (Duncan), Katrien Keppens, Jolien en 
Femke Lissens en Jente Van Pelt (heksen), Maxim De Maere, Jolien Contryn, Maaikel 
Schaillie, Stef Leunis, Ulrike en Ruth De Visscher, Shauni Pessemier, Lieke De Batselier en 
Jordi Bosman. Dirk en Jan Lissens voerden de regie, Tim Uyttersprot was regie-assistent.

Scène uit Macbeth. Op de foto Katrien Keppens, Jente Van Pelt, Femke en Jolien Lissens.

In 2011 namen Annemie De Smet, Filip Van Ransbeke en Renaat Moeyersoon de regiefakkel 
over. Annemie en Filip begeleidden de jongste groep, terwijl Renaat de +15-jarigen regis-
seerde. De jongsten voerden Anders op, de oudsten Backfire. In Anders maakte het publiek 
kennis met een bont gezelschap: de gehandicapte, de sexy meid, de verraadster, de punk, de 
moslimmeisjes en twee smurfen. Backfire toonde hoe één pistoolschot het leven bepaalde van 
dertien jongeren. Mooie acteerprestaties en een sprankelende regie maakten ook van deze 
jeugdproductie een succes. 

Eind oktober 2011 brachten de jongsten van Jeugdtoneel Wij, samen met het Fanfareorkest 
Lebbeke en Toeterweltoe nog een voorstelling van Koning Smeerkaas. Voor de eerste keer in 
hun nog jonge toneelleven stonden onze jongste leden (Robbe Lissens, Zoë Sacré, Lies Van 
Engelgem, Judith en Gillis De Visscher en Silke Vermeir) op het grote podium van de Biekorf. 
Dirk Lissens regisseerde het toneelgedeelte van dit totaalspektakel en zette zelf een indruk-
wekkende heks op de planken.

De betekenis van de jeugdgroep voor Wij kan nauwelijks worden onderschat. Veel acteurs en 
actrices zetten immers in die jeugdgroep hun eerste stapjes op de bühne en smeedden er stevige 
vriendschapsbanden. Het bestuur gaf de Wij-jongeren mooie kansen en integreerde ze pro-
bleemloos in de volwassenengroep. Dat Wij vandaag veel jongeren telt en een grote aantrek-
kingskracht op andere jongeren blijft uitoefenen, is voor een groot stuk daaraan te danken.  
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’t Is gewoon gezellig in De Minne… of hoe gestreefd 
wordt naar een goede sfeer!

Het recept voor het succes van Teater De Minne is zeer eenvoudig: het is er gewoon gezellig 
en tof. Het bestuur van Wij heeft van bij de aanvang altijd goed beseft dat de samenhorigheid 
van en de vriendschap onder de leden dé sleutelfactor was voor succes. Indien naijver, con-
flicten en ruzies de kring in hun greep zouden krijgen, zou het met Wij, zoals met elke 
andere vereniging trouwens, snel bergaf gaan.

Daarom heeft Wij altijd veel aandacht besteed aan activiteiten die de samenhorigheid moes-
ten versterken. Ook vóór de periode van Teater De Minne was dit trouwens al een van de 
sterke punten van Wij: de zomerse barbecue, de talrijke optredens van de Cabaretgroep Wij 
overal te lande en het tennistornooi bijvoorbeeld dateren uit die periode.

Die samenhang is sinds het ontstaan van De Minne eigenlijk nog sterker geworden. Het feit 
dat men samen heeft moeten knokken om De Minne uit te bouwen tot wat het nu is, een 
bloeiend sociaal-cultureel ontmoetingscentrum, heeft daar ongetwijfeld toe bijgedragen. 
Immers: alle leden die hebben gemetseld, geschilderd, gekuist of die tijdens de vele activitei-
ten het café hebben opengehouden of hebben opgediend, voelen zich verwant met de zaal. 
Zij hebben daardoor het gevoel dat De Minne ook een deeltje van hen is. Opvallend is ook 
dat Wij een aantal leden telt die eigenlijk niet “toneelminded” zijn, maar wél graag komen 
voor de toffe sfeer. 

Die sfeer wordt verder in stand gehouden door een aantal kringgebonden activiteiten. Elk 
jaar organiseert Wij een souper in Teater De Minne, waarop alle leden worden uitgenodigd. 
Naast een heerlijk menu krijgen de aanwezigen ook een speech van de voorzitter voorgezet, 
waarin deze op zijn eigen, onnavolgbare manier, terugblikt op het voorbije werkjaar en een 
aantal leden in de bloemetjes zet. 

In de voorbije twintig jaar waren er bin-
nen de kring nog een aantal losse initiatie-
ven. Zo opende op 2 september 1995 het 
gloednieuwe Restaurant Ter Minne zijn 
deuren. In deze eetgelegenheid, die op een 
samenzweerderige manier werd “gerund” 
door een zevental mannen (onder het motto 
dat “de beste koks nu eenmaal mannen 
zijn”), deden de invités zich tegoed aan een 
copieuze feestmaaltijd. Een paar maanden 
tevoren hadden de genodigden het menu 
van hun keuze aangeduid op een speciaal 
voor die gelegenheid ontworpen stembiljet. 

Restaurant “Ter Minne”. Een gezellige sfeer.
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In mei 1995 trokken de Wij-ers met het gezin een weekend naar de Kempen. Het initiatief 
kende een zodanige bijval dat het een aantal jaren werd herhaald.

En dan zijn er uiteraard nog de vele sociaal-culturele activiteiten in de regio (zoals de toneel-
voorstellingen van de bevriende verenigingen), waar de Wij-leden in groep aanwezig zijn. 

Het is dus gezellig toeven in De Minne. En dat heeft zeker niet alleen te maken met het toneel 
dat er wordt gespeeld.

Op de soupers van Wij is het altijd lachen en dansen geblazen. Hier zetten de Wij-ers een polonaise in. 
DJ Luc Callaert kijkt goedkeurend toe. 

In De Minne werden de voorbije jaren duizenden pinten getapt. Jan Bosman op weg met een stevige 
bestelling.
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Onze huis-DJ T6 (François De Meersman) achter de draaitafel.

Sfeer rond De Minne op een warme zomeravond.
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De geschiedenis van De Minne… met een knipoog

Op een mistige zondagochtend, het was, geloof ik, in mei ’83, kwam ridder Renaat de 
Zilvergrijze weer thuis. Hij had een zware reis achter de rug en verlangde nu, meer dan ooit, 
naar een knuffel van zijn lieve eega, Lady Rit. Hij overschouwde zijn landerijen, zo ver het 
oog reikte, en dacht weer even terug aan vroeger, aan het gezegende jaar ’78, toen hij zich, 
als trouwe bondgenoot van koning Eddy, had ontpopt tot een heuse Mirakelmaker.

Ridder Renaat had net met een paar dappere Lebbeekse wapenbroeders een kerk gebouwd, 
een activiteit waarbij hij, noodgedwongen uiteraard, vaten bier had verzet. Aangestoken 
door het bouwvirus, wilde nog wel een gebouw neerpoten. Waarom, zo dacht hij bij zichzelf, 
zou hij geen grote zaal bouwen, een toneelzaal waar mensen van allerlei slag hun toneelta-
lenten zouden kunnen botvieren. Renaat was er de man niet naar om bij de pakken te blijven 
zitten; een paar dagen na zijn thuiskomst zadelde hij zijn trouwe paard. Hij tooide het met 
blauwzwarte kleuren, gaf zijn eega en zijn dochter een innige zoen en reed weg… het avon-
tuur tegemoet.

Een lange, gevaarlijke reis voerde hem, via de gondels van Sint-Truiden en de gouw van de 
woeste beer, uiteindelijk naar het land van De Minne. De pittoreske omgeving trof hem… 
Hier, zo besloot hij, zou hij zijn toneelkasteel bouwen, zijn Camelot… een plaats waar trou-
badours, acrobaten en woordkunstenaars uit het omliggende de “toneelconste” konden 
beoefenen.

Alleen… hoe kon ridder Renaat anderen voor zijn gedurfde plannen warm maken? Wie zou 
hij ervan kunnen overtuigen om aan te zitten aan zijn ronde tafel? Ten einde raad wendde 
hij zich tot de wijze tovenaar Franksken, die, gezeten tussen tientallen kaarsjes, net een 
werkvideo aan het bekijken was. Franksken, die overigens over interessante connecties 
beschikte in de Griekse godenwereld, gaf Renaat de wijze raad om een paar pinten te drin-
ken, de schone Lebbeekse kerktoren te beklimmen (wat volgens Franksken kinderspel was) 
en van daar met luider stemme zijn plannen uit te schreeuwen. Hoewel ridder Renaat van 
geen kleintje vervaard was, leek dit hem toch iets te gewaagd.

Renaat koos dan maar voor de langere weg: hij ging op pad, reed van wijk naar wijk en 
verkondigde overal zijn “blijde boodschap”. Geboren redenaar als hij was en sneller spre-
kend dan zijn schaduw, veroorzaakte onze ridder overal een ware volkstoeloop. In die roem-
rijke, historische dagen sloten meerdere edellieden zich bij zijn gezelschap aan. Onder 
anderen Ridder Michel, die hof hield in het zotte Wieze en wijd en zijd bekend stond als “de 
kalmeerder”; Raimundo el Boulangeri, de schrik van het Dendermondse geboefte; burg-
graaf Peter, van alle binnen- en buitenlandse markten thuis; jonkvrouw San, in wie Renaat 
meteen zijn troonopvolgster zag. Verder ook handige Jan uit de wijk Potaardestraat, schalk-
se Annie en potige Pierre, rijzige Rob en nijvere Niek, dravende Dirk en mooie Monique, 
eminente Emmy en jolige Jo, huppelende Hilde, in de streek bekend als “de chef van de 
scène”, dappere Daisy en parikskenskappende Pascale, straffe Hendrik en guitig Geertje en 
Karla-die-graag-eens-in-een-komedie-wilde-meespelen.
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In hun kielzog volgde een bonte stoet van toevallig nog niet dode anarchisten, jonge midzo-
mernachtsdromers, gulzige popcornvreters en Griekse komedianten met kolossale penissen. 
Spoelden eveneens aan: een verdwaalde majesteit en zijn al even verdwaalde kamerheer, 
twaalf gezworenen op zoek naar het belang van ernst, het hele Poolse leger (met Hollandse 
tongval), een échte Jos en een zootje ongeregeld dat zich ten onrechte “Jos” liet noemen. 

Er klopte ook nog een onuitgegeven koor aan, dat ongewild de boel in het honderd liet lopen. 
Nadat zij zowat alles wat ze verkeerd konden zetten ook verkeerd hadden gezet, kweelden 
zij het “Allons enfants de la patrie” en het al even bekende “Oom George kende zijn vader”. 
Zij zongen zó oorverdovend hard en zó vals dat uit de diepe, donkere bossen bard-dj 
Sooiken kwam opdagen, gezeten op een prachtige blauwwitte merrie en met een wagen, vol-
geladen, niet met oude wijven, maar wel met koffers vol wonderzoete geluiden.

En daarmee was er, voorlopig althans, volk genoeg. Iedereen zette zich aan het werk en een 
paar maand later verrees aan de Minnestraatse bosrand een toneelkasteel… Teater De 
Minne, Renaats levensdroom, was geboren.

Renaat keek naar het gebouw en zag dat het goed was. Nu, zo besloot hij, moest er nog toneel 
worden gespeeld. En wat had je voor zo’n toneel allemaal nodig? Ah, een tekst en spelers 
natuurlijk, maar ook een stevig decor, rekwisieten, kostuums en pruiken, schmink, geluid, 
licht, muziek, kaarten en ga zo maar door. Toneel, zo besefte Renaat maar al te goed, was 
vóór alles ploegsport.

Renaat zette een annonceken in de plaatselijke courant en zie…. even later baanden tiental-
len acteurs, actrices, decorbouwers en belichters van allerlei pluimage zich een weg naar De 
Minne. Zelfs Romeo, in de gedaante van Jan van de juwelier, en Juliet, die zich Joke liet 
noemen, maakten hun opwachting. 

Uit het landelijke Erpe kwam ridder Ignas, vrolijk rondspringend op het ritme van de pui-
tendans. Zijn stoer Brabants trekpaard bezweek bijna onder de loodzware buit, verzameld 
tijdens zijn vele strooptochten in het Brusselse. Samen met zijn vrienden Raimundo, han-
dige Jan, schilder Leo en Marcelleken uit de Doivekeet stelde hij zich kandidaat als decor-
bouwer. 

Uit de zompige moerassen van de Vellekensstraut haastten Willy en zoon Bavo zich eveneens 
richting Minne. Zij brachten, naast hun familie en een zonnig humeur, veel licht mee… want 
een toneelstuk zonder licht, nee dat zag onze Renaat niet zitten. Kostuums en pruiken? Ook 
hiervoor werd gezorgd. Het befaamde modehuis Wendy & Christiane nam de maten van alle 
acteurs en actrices en zorgde voor een passende outfit. Het beheer van de reservaties was 
dan weer gesneden koek voor de “kalmeerder”: hij nummerde de plaatsen en bepaalde dus 
autonoom wie op K3 mocht zitten; hij vatte post aan de kassa, leidde de mensenzee in goede 
banen en waakte erover dat geen enkele onverlaat zonder geldig toegangsbewijs de zaal 
betrad.

Zo vielen alle puzzelstukjes netjes op hun plaats. En een paar maanden later was het einde-
lijk zover. De acteurs en actrices kenden hun tekst, de regisseur was kapot van de zenuwen, 
Willy, Bavo en bard Sooiken hadden gezorgd voor licht en geluid, de kostuums zaten perfect, 
de “kalmeerder” had iedereen veilig naar binnen geloodst… Renaat liep heen en weer als een 
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kip die haar kuikens zoekt… hij kwam boven nog iets zeggen en gaf even later het startschot 
voor een gezellige toneelavond. 

Twee uur later volgde een daverend applaus. De spelers zongen en omhelsden elkaar, het 
publiek was in zijn nopjes en nadat iedereen vele uren later huiswaarts toog, sloot Martine 
de deur. En Renaat? Wel, hij genoot en lachte tevreden, want dit was ongetwijfeld zijn mooi-
ste prestatie geweest.

(gelijkenissen met bestaande personen zijn, uiteraard, geheel toevallig ;)

 



19922012
5

8

teater de minne

Bestuursleden anno 2012

Renaat Moeyersoon  
voorzitter, artistiek verantwoordelijke 

Peter Biesemans 
ondervoorzitter

San Cooreman
secretaris, PR-verantwoordelijke, verantwoordelijke subsidiedossiers

Raymond De Backer
penningmeester en verantwoordelijke beheer De Minne

Michel Moeyersoon 
verantwoordelijke reservaties

Annelies Moeyersoon 
archivaris

François De Meersman  
verantwoordelijke techniek en decor

Jan Lissens
verantwoordelijke jeugdwerking
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Tekst: Jan Lissens
Lay out: Erwin Van Steenwinkel

oktober 2012



Niemand zal ontkennen dat Teater De Minne een succesverhaal is.

Een verhaal van vele vrijwilligers die in 1992 de handen uit de mouwen staken 
 en uit liefde voor hun toneelgroep een bouwvallige schrijnwerkerij 

 ombouwden tot een drukbezocht sociaal-cultureel trefpunt

Een verhaal van tientallen toneelmensen die voortdurend streefden  
naar artistieke vrijheid en vernieuwing, naar “ander” toneel

Een verhaal van honderden vrienden en sympathisanten die door hun trouw bezoek 
aan De Minne de droom mee mogelijk hebben gemaakt

Een verhaal van duizenden plezante, onvergetelijke momenten 

Een verhaal van samenwerking en belangeloze inzet, 
 van pluralisme en verdraagzaamheid,  

van jeugdig enthousiasme en samenhorigheid.

Kortom… een mooi, want menselijk verhaal!


