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Regie: 
Elize Jorritsma 
 

Regie-assistente: 
Lynne Kuijer 

Licht & Geluid: 
John van Kouteren 

 

Muziek: 
Gerard de Laat 
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Woord vooraf 
Namens het bestuur 
 

Dit is de derde productie die we samen met de zeer ervaren regisseuse 
Elize Jorritsma hebben gemaakt. We hebben dit jaar gekozen voor het 
stuk: “Ik denk dus ik ben”, een bewerking van het beroemde werk 
“One flew over the cuckoo’s nest.” Muziekschrijver Gerard de Laat is 
gevraagd, om passende muziek voor dit toneelstuk te schrijven.  
 
Bij het maken van deze 
productie, hebben we ook een 
regieassistente in ons midden 
gehad. Haar naam is Lynnne 
Kuijer. Zij wil graag meer 
ervaring opdoen in het 
regisseren en wij willen haar 
die kans graag geven. 
Naast het assisteren van Elize 
tijdens de repetities, heeft zij 
ook enkele scènes van dit stuk 
zelfstandig in elkaar gezet. 
 
De technische ondersteuning is 
voor de tweede maal in handen 
van John van Kouteren. Hij is 
heel erg betrokken bij de productie en denkt altijd enorm goed mee. 
Wij vertrouwen er daarom ook volledig op, dat deze show ook qua 
techniek prima in orde zal zijn. 
 
Theatergroep Masker is door het spelen van dit stuk enorm in ervaring 
gegroeid. Het heeft de spelers de mogelijkheid gegeven om de 
karakters op een prachtige manier neer te zetten. Het is door ieders 
inzet een erg mooie show geworden.  
 
Wij wensen u erg veel plezier bij de voorstelling!   

  



Het verhaal 
 
Imala is een bange indiaan die 
leeft in een denkbeeldige wereld. 
De beelden die hij op zijn netvlies 
heeft, zitten slechts in zijn hoofd. 
De indiaan woont samen met een 
aantal andere patiënten in een 
gesloten afdeling  van een 
psychiatrisch ziekenhuis.  
Zij worden respectloos behandeld door het personeel, waardoor ze 
volledig afgestompt zijn. U maakt kennis met de gelovige Bartels, de 
hallucinerende Daan, de opvliegende Sophie, de explosieve Julia en de 
doodsbange Muis. Zij hebben een strak geregeld leven met dagelijkse 
routines als groepsbijeenkomsten, arbeidstherapie, eten en slapen. 
Samen met de spraakzame  Lara en de andere chronisch zieken slijten 
zij hun dagen.  

Zuster Simons, dr. Van Pelt 
en het verplegend 
personeel, Willems, 
Donker en Smit houden 
hun patiënten zo klein 
mogelijk. Zij dulden geen 
tegenspraak van de 

patiënten op de afdeling. 
 

 
Dan komt de levenslustige Thomas van Kampen op de afdeling. Hij 
heeft zich voorgedaan als mentaal onbekwaam, om zo een 
gevangenisstraf  te ontlopen. Deze nieuwe patiënt neemt het niet zo 
nauw met regeltjes en afspraken. Zijn doel is het regime omver te 
werpen. Zal hem dit lukken? Wat doet deze situatie met de patiënten? 
  



De spelers 

 
 
Bartels  Joris Weel 
Sophie  Hennie Weel 
Chronisch Gera de Jong 
Julia   Rianne Janssen 
Willems Erik van de Mosselaar 
Imala   Hein Broers 
Donker Mieke de Jong 
Chronisch Marja van de Sande 
Thomas Bas Casteleijn 
Simons   Marij den Teuling 
Muis   Geoffrey Hack 
Chronisch Astrid Scheepers  
Smit   Stephanie Spijkers 
Lara   Yessica van Es 
Sandra   Claudy Wolfs 
Fleur/v. Pelt Ellen Schakel (dubbelrol) 
Daan   Jessie Kloks 
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Onze speciale dank gaat uit naar onze 

SPONSOREN 



 

Wist u dat ? 

Onze vereniging in april 2017 zeventig jaar bestaat? 
Dat willen wij natuurlijk op een speciale manier gaan 

vieren. Volgend jaar gaan we voor u nog een 

“gewone” productie maken, maar in ons jubileumjaar 

willen wij een speciale show gaan neerzetten.  

Hou onze website en facebookpagina daarom goed in 

de gaten.  

Gezocht !  
Wij willen onze producties naar een steeds hoger niveau brengen. Dat 

doen wij deels met professionele hulp, zoals regie, grime, licht en 

geluid. Maar wij kunnen het niet redden zonder vrijwilligers. Wij 

kunnen daarbij altijd hulp gebruiken. Denk daarbij aan het assisteren 

achter de schermen, het maken van kleding/attributen en het bouwen 

van het decor. Onze repetities zijn op maandagavond van 19u45 tot 

uiterlijk 22u30 in de zaal achter café den Brekel (Hoefstraat). Als je 

interesse hebt, kom dan gewoon eens vrijblijvend met ons kennis 

maken. Het beste kun je dan wel even contact met ons opnemen via 

info@theatergroepmasker.nl zodat we hier rekening mee kunnen 

houden.  

 

Dank  
Voor deze productie gaat onze dank uit naar de vrijwilligers die ons 

hebben geholpen bij het bouwen van het decor: John ten Teuling, Jan 

Houtepen en André Smeulders voor het decoradvies. Ook de 

vrijwilligers aan de kassa zijn we erg dankbaar! 
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Theatergroep Masker 

Café den Brekel 

De Werkplaats Amateurkunst Tilburg 

De Kunstbalie 

U, het publiek 

De maandagavonden 

Onszelf 

 



  


