
Waar haal jij je ideeën vandaan voor een decorontwerp?

“Om te beginnen laat ik me inspireren door de tekst, maar vooral de gesprekken met de 
regisseur zijn belangrijk: Waarom kiest de regisseur voor een bepaald stuk? En waarom 
net nu? Wie zijn de acteurs? Daarna ga ik op zoek naar beeldmateriaal dat een bepaalde 
sfeer oproept. Ik haal plaatjes uit (kunst)boeken en tijdschriften. Die kunnen heel 
uiteenlopend zijn. Met die beelden zoek ik naar ingrediënten die specifiek zijn voor de 
sfeer en zo probeer ik een ruimte te bedenken. Vervolgens maak ik een maquette die  
als basisdecor dient. De exacte invulling van de ruimte hangt nauw samen met wat  
de acteurs in de repetities aandragen. Ook het gebruik van een bepaald materiaal kan 
inspirerend werken. Een staalplaat heeft bijvoorbeeld een andere uitwerking dan een 
triplex wandje dat zilver is geverfd. Zelfs geuren kunnen zo werken. Zo heb ik de speel-
vloer bij de voorstelling Kattenmoeras bezaaid met houtsnippers. De geur van het hout  
is zo sterk dat het de indruk geeft alsof er net een boom in mootjes is gehakt.”

Het decorontwerp is dus niet altijd af bij de start van de repetities?

Dat verschilt van regisseur tot regisseur. Zo hecht Alize Zandwijk er veel waarde aan dat 
zij in dezelfde ruimte kan repeteren als waarin later de voorstelling zal spelen. Dat wil 
zeggen dat de basisomgeving er al moet zijn. De invulling van de ruimte ontwikkelt zich 
tijdens het repetitieproces. Bij haar regie van Keefman hadden we nog helemaal geen 
idee hoe het decor eruit zou zien. Ik wilde iets met suikerklontjes. Toen kwam Alize met 
het gedicht van Jan Arends  over witte dieren in het veld. Zo ontstond het beeld van 
witte beesten gemaakt van duizenden suikerklontjes. Leonce en Lena speelde zich af  
in een wit decor met herhalend droste effect, behangen met geweien, koekoeksklok-
ken en geweren. In Portia Coughlan doorsnijdt een enorme boomstam het scènebeeld. 
Bij de familievoorstelling iep! is er sprake van veel decorstukken en decorwisselingen. 
Dan is het absoluut noodzakelijk dat je van te voren een uitgewerkt decorbeeld en een 
maquette klaar hebt.” 

Het is geen dood ding,  
er moet in gespeeld worden
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Worden de grenzen van je fantasie erg beperkt door 
de technische en financiële haalbaarheid?

“Ik wil eerst een ideaal beeld creëren dat inspirerend werkt op de regisseur zonder 
rekening te houden met het gegeven dat bepaalde elementen te kostbaar of technisch 
niet mogelijk zijn. Daarna zijn er gesprekken met de mensen van de afdelingen productie 
en techniek om te kijken wat haalbaar is en ga je samen op zoek naar oplossingen. Ik zie 
die beperkingen trouwens niet altijd als een handicap. Het is namelijk ook een manier 
om alert te blijven en op een creatieve manier te kijken hoe je, ondanks beperkingen, 
toch je ideale beeld kan verwezenlijken.”

Drukt de regisseur een duidelijk signatuur op het scènebeeld? 

“Het is prettig om vaker met dezelfde regisseur te werken. Je leert op een gegeven  
moment elkaars theatertaal kennen en hoeft niet elke keer opnieuw het wiel uit te vin-
den. In de samenwerking met Alize Zandwijk kom ik meestal uit op een eenheidsdecor 
waar verschillende ruimtes uit voort kunnen komen. Bij haar is dat vaak een vierkante,  
heldere ruimte waar duidelijk in bepaald wordt, waar een acteur op en af kan gaan. 
Verder moet het decor een zekere functionaliteit en stevigheid hebben omdat zij vaak 
ruig omgaat met het decor, de kostuums en de acteurs. De decors bij Alize’s voorstel-
lingen maken vaak de indruk dat ze nog niet helemaal af zijn. Het zijn aanzetten tot 
een decor. Als een decorbeeld helemaal af is, valt er voor een publiek niets meer bij te 
verzinnen. Niet alles moet ingevuld worden. Er moet een zekere ruimte voor interpretatie 
over blijven.

En de nieuwe familievoorstelling?

Bij iep! heb ik heel anders gewerkt. Voordat ik aan het decorontwerp begon waren er 
een aantal dingen waar ik rekening mee moest houden. Om te beginnen is het de  
bedoeling dat het publiek tijdens de voorstelling een reis meemaakt. Dat heeft tot gevolg 
dat het stuk zich op verschillende plaatsen afspeelt, op straat, in verschillende steden 
en huizen. Ook moet er in het decor gevlogen kunnen worden en gaat de schrijfster 
en tekenaar Joke van Leeuwen zelf (‘live’) via projecties het decor tijdens de voorstel-
ling intekenen. Dat maakt het ontwerpen er niet gemakkelijker. Ik ben in mijn ontwerp 
uitgekomen bij een decor waarin met simpele en bijna ouderwetse theatertechnieken, 
zoals kapchangementen en draaischijven, verschillende werelden opgeroepen kunnen 
worden. Het wordt een groot, multifunctioneel decor. Een soort toverdoos die naar  
allerlei kanten open- en uitgeklapt kan worden. De tekeningen van Joke gebruiken we 
om de reis weer te geven, die de hoofdpersoon Viegeltje samen met het publiek maakt. 
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Een soort toverdoos die naar allerlei kanten 
open- en uitgeklapt kan worden
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Tussen de scènewisselingen in wordt de reis letterlijk op een groot gaasdoek uitgete-
kend. Toch hoop ik dat het geen overdaad aan beelden wordt. Ik wil dat het een decor 
wordt waarin de acteurs zich thuis voelen en waar ze zelf nog, tijdens de repetities, 
elementen aan kunnen toevoegen. Pas de laatste twee weken voor de première kan 
er in het definitieve decor gespeeld worden en kunnen alle speciale effecten zoals het 
vliegen worden uitgeprobeerd. Dit zijn altijd heel spannende momenten tijdens het 
repetitieproces.”

Is decorontwerp een autonome of een toegepaste kunst?

“Voor allebei valt iets te zeggen. Maar ik zie mezelf meer als een kameleon die dienst-
baar is aan de regisseur, de acteurs en het stuk. Je moet zorgen dat ze een ruimte heb-
ben waar ze verder mee kunnen. Het decor of elementen daaruit kunnen, wanneer je 
ze los van de voorstelling ziet, best iets weg hebben van een sculptuur, een installatie 
of een schilderij, maar het totaal moet verbonden  zijn aan het stuk. Het is geen dood 
ding, er moet in gespeeld worden. Dan gaat het pas leven.”

Wat is een goed decor?

“Ik zoek altijd naar een ruimte waarin je het stuk zo geloofwaardig mogelijk kan spelen 
en waarin de acteurs zich prettig voelen. Ik hoop met het gebruik van bepaalde mid-
delen of materialen een atmosfeer te creëren  die aan het verhaal, dat je gezamenlijk 
wilt vertellen, iets extra’s toevoegt en het stuk meehelpt te sturen. Net als kostuumont-
werpster Valentine Kempynck die met haar soms groteske, volumineuze en ingenieuze 
kostuumcreaties het spel en het verhaal een bepaalde duiding meegeeft.”

Je geeft ook les aan de Toneelacademie in Maastricht. Wat leren studenten van jou?
“Het is belangrijk dat de studenten een soort theatraliteit ontwikkelen. Wat inspireert 
ze als ze een stuk gelezen hebben en welke elementen zijn belangrijk om hun droom of 
ideale decorbeeld werkelijkheid te laten worden? Technische kennis van zaken is daarbij 
wel belangrijk maar niet een eerste vereiste. Ik probeer de studenten met mijn manier 
van werken te laten zien hoe ik tot een decor kom. Welke stappen ik neem en hoe ik tot 
de keuze van een bepaalde ruimte of materiaal kom.”

Is decorontwerpen een leuk vak?

“Je werkt samen met een team van mensen die je blijven inspireren en verrassen. Als 
decorontwerper ben je in zekere zin zelfstandig. Maar doordat je samenwerkt met zoveel 
inspirerende  mensen kom je uit bij fantastische dingen waar je van tevoren alleen maar 
over durfde te dromen.”
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Ik zie mezelf als een kameleon


