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door Mirjam Noorduijn

E en Midzomernachts-
droom is niet alleen Shake-
speare’s beroemdste kome-
die, maar het is ook zijn

grootste geschenk aan de acteurs-
wereld. Dit stuk over liefde, ero-
tiek, verliefdheid en lust heeft zo-
veel prachtige rollen dat openlucht-
theatergroep de Stuiter (Stichting
Uitwijks Theater) niet lang twijfel-
de over wat te spelen deze zomer,
vertelt regisseur Martin-Michael
Driessen. „Alle dertig spelers van
de Stuiter kunnen in de Midzo-
mernachtsdroom aan hun trekken
komen”, aldus Driessen, die na
zijn succesuitvoering van Arthur
Millers’ De Vuurproef voor het
tweede jaar met de Stuiter werkt.
„Met Shakespeare kunnen ze na
de serieuze stukken van de afgelo-
pen jaren andere vaardigheden le-
ren en nieuwe talenten aanboren.
Bovendien speelt het verhaal zich
grotendeels ‘s nachts af, in een be-
toverd maanverlicht bos. Het stuk
leent zich dus voor locatietoneel.”
Regisseur Driessen (1954) is niet
de eerste de beste regisseur. Na
een studie theaterwetenschappen
in München werkte hij jaren als
zelfstandig toneel -en operaregis-
seur. Toen hij na zijn Nederlandse

productie van een opera van Ravel
(2002) in opdracht van uitgeverij
De Wereldbibliotheek een akter
van Friedrich von Schiller bewerk-
te en in aanraking kwam met het
hoge artistieke niveau van de Ne-
derlandse amateurtheaterwereld,
besloot hij zijn professionele inter-
nationale ervaring daarvoor in te
zetten. Al snel kwam hij in Uit-
wijk. „Heel logisch”, vindt Dries-
sen. „De Stuiter is herkenbaar in
zijn presentatie, ambitieus en ver-
anderingsgezind en kiest bewust
voor samenwerking met een pro-
fessionele regisseur: uniek voor
een amateurgezelschap.”
Ook uniek is het feit dat Driessen
voor de Stuiter een nieuwe integra-
le vertaling van de Midzo-
mernachtsdroom heeft gemaakt.
„Met de bestaande vertalingen
kon ik om verschillende redenen
niet goed werken. Afgelopen zo-

mer besloot ik er gewoon aan te
beginnen en na overleg met Cla-
ran Wielenga, mijn artistieke
steun en toeverlaat bij de Stuiter,
heb ik doorgezet. Een ingewikkel-
de klus. Ik heb ervoor gekozen het
origineel te volgen maar dan in
versvorm vertaald. Dan ben je ge-
noopt tot compromissen: de vorm
of inhoud moet je geweld aan-
doen.”
Driessen denkt niet dat het spelen
in verzen archaïsch zal overko-
men. „Ik heb mijn vertaling gron-
dig bewerkt en gelet op spreekbaar-
heid en speelbaarheid. Bovendien
zijn alle liefdesperikelen herken-
baar realistisch. Shakespeare toont
lichtvoetig ons menselijk tekort en
bespot het idee dat wij daar iets
aan kunnen veranderen. Precies
daarom blijft de Midzomernachts-
droom altijd actueel en behoort
het tot het wereldrepertoire.”

door Sander van Mersbergen

WOUDRICHEM – Hoewel de verkie-
zingen voor zijn Gemeentebelan-
gen naar tevredenheid verliepen
(de partij behield drie zetels),
moet Bas de Peuter toch iets van
het hart. „De partij wordt steeds
minder belangrijk, en het gezicht
steeds meer. Dat vind ik een onge-
lukkige ontwikkeling.”
De Peuter haalde zijn stemmen
vooral in Almkerk. „En in Andel
stellen we ineens niets meer voor.
Het CDA is in Almkerk veel stem-
men kwijtgeraakt en heeft er in
Woudrichem veel gewonnen. Vol-
gens mij ligt de oorzaak daarvoor
in het feit dat die partij een Alm-
kerkse wethouder (Cees Am-
bachtsheer) inwisselde voor een
Woudrichemse (Renze Bergsma).
De echte liberale, sociaal-democra-
tische en christendemocratische
kiezers verdwijnen. Het gaat
steeds meer om personen en om
de woonplaats van die personen.
Maar je bent niet wethouder voor
één kern. Je bent wethouder voor
de hele gemeente.”
„Desondanks ben ik in zijn totali-
teit tevreden over de uitslag. Voor
het eerst in twintig jaar zaten wij

in het college. Daarvoor hebben
we in de oppositie altijd hard ge-
roepen. Dan zie je vaak dat par-
tijen afgestraft worden, maar dat is
bij ons niet gebeurd.”
Gemeentebelangen wil graag door,
maar ondervindt flinke concurren-
tie voor een plaats in de college-
banken. Het CDA leidt als grootste
partij de onderhandelingen, en
ChristenUnie en VVD azen ook
op een plek op het pluche. Beide
partijen kwamen goed uit de ver-
kiezingen.
Als informateur in Woudrichem is
Peter Essers gestrikt. Hij zit sinds
2003 voor het CDA in de Eerste Ka-
mer. Ook is hij hoogleraar belas-
tingrecht aan de Universiteit van
Tilburg. Essers is woonachtig in
Loon op Zand. Alle fracties gingen
akkoord met zijn voordracht.

‘Shakespeare toont
ons menselijk tekort’

‘Het draait om
gezichten’

WOUDRICHEM THEATERGROEP DE STUITER
Na eerder al het serieuze stuk De Vuurproef voor De Stuiter te
hebben geregisseerd, schreef Martin-Michael Driessen nu een
vertaling van Shakespeare’s blijspel Midzomernachtdroom.

Regisseur Martin-Michael Driessen geeft aanwijzingen aan de acteurs van
de Stuiter. foto Patrick Guitjens
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Alles op gebied van steen voor opritten, paden en
terrassen vindt u bij Swanenberg. Met ruim 1.000 m²
aan voorbeelden in de showtuin kunt u voldoende
inspiratie opdoen om uw eigen droomtuin te creëren.
Kom snel langs om uw plannen te bespreken!
• Rosmalensedijk 10 • ‘s-Hertogenbosch • tel.:073-5213715
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het grootste assortiment bestratingsmaterialen en natuursteen!

� De volgende vijftien kandidaten
verdienden een plaats in de Woud-
richemse raad.

� Voor het CDA zijn Renze Bergsma
(1213 stemmen), Ad de Graaf
(76), Ton van der Zalm (125), Wen-
dy van Ooijen (149) en Maurits
van den Bosch (37) gekozen.

� Voor Gemeentebelangen zijn dat
Bas de Peuter (658), René Hoegee

(73) en Henri Boevé (62).
� Voor de Partij van de Arbeid zijn

Joost Kant (482) en Martin van
Dijk (333) gekozen.

� Bij de ChristenUnie zijn Gerrit Noe-
verman (606), Folkert van Kalkeren
(108) en Izak Koedoot (160) de ge-
lukkigen.

� Bij de VVD tenslotte: Mark Röell
(546) en Daan van Driel (28).

KNOTSGEKKE KAARTEN ÉN SCRAPDAGEN

www.knotsgekkekaartendagen.nl

Nieuwste trends voor kaarten maken en scrappen.
Knip deze bon uit en ontvang € 1,50 korting op de entree van € 7,-*.

Ook de Creatieve Hobby- en Handwerkdagen bezoeken? Combiticket: € 9,-.
*(Niet in combinatie met andere acties en combiticket) Mannen in gezelschap van vrouw gratis. 

Kinderen: € 5,-.

do 11 t/m za 13 maart Brabanthallen 
‘s-Hertogenbosch

Peter Essers is benoemd tot informa-
teur in Woudrichem.  foto ANP

Regisseur Martin-Michael
Driessen schreef voor thea-
tergroep De Stuiter uit Uit-
wijk een nieuwe vertaling
van Shakespeare’s Midzo-
mernachtsdroom.

Raadsleden Woudrichem

De gemeenteraadsverkiezingen
in Woudrichem lieten per dorp
een sterk wisselend beeld zien.
In Andel scoorde Gemeentebe-
langen bijvoorbeeld nog geen
tien procent, en in Almkerk
meer dan dertig. Bas de Peuter
is niet blij met die ontwikkeling.

Videobeelden 
uit uw regio 
brabantsdagblad.nl/bdtv
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Go Back to the Zoo en Little
Things That Kill treden vanavond
op in Xinix. Little Things That Kill
is een band die eerder naam maak-
te als Eleven. Eleven won in 2003
De Grote Prijs van Nederland. In
2007 werd de naam gewijzigd. De
band maakt melodieuze, spirituele
gitaarrock. Go Back to the Zoo is
bekend van hun single Electric, die
het goed doet op radio. De band
combineert diverse stijlen in hun
muziek. Inmiddels is de band geno-
mineerd voor de 3FM Serious Ta-
lent Award. Het programma aan de
Doornseweg in Nieuwendijk start
om 22.30 uur.

De Woudrichemse interieur- en
tuinontwerpers Bureau VIS à VIS
en grafische vormgevers Nieuwe
Zaken openen vanmiddag om
16.00 uur respectievelijk een nieu-
we galerij en studio in de vesting.
De twee bedrijven werken nauw
samen.
De VIS à VIS galerij zit aan de Kerk-
straat 42, de Nieuwe Zaken-studio
aan de Daalderstraat 9.

RIJSWIJK – De eigenaar van het vori-
ge week gekraakte pand aan de
Nieuwstraat in Rijswijk heeft aan-
gifte gedaan bij de politie. Bouw-
maatschappij Midden Nederland
uit Hardinxveld-Giessendam wil
dat de krakers zo snel mogelijk ver-
trekken, en verklaart dat justitie

nu de mogelijkheden onderzoekt.
Het pand waar het om gaat is de
voormalige autogarage Bron. De
krakers hebben de huidige eige-
naar aangeboden te vertrekken
wanneer het pand daadwerkelijk
gesloopt wordt. Het bedrijf ziet
dat niet zitten.

De uitzending van het RTL-pro-
gramma Eigen Huis en Tuin, waar-
in de Sleeuwijkse Schoolstraat
‘Straat van de Week’ is, komt vol-
gende week zaterdag 13 maart op
tv. Door een misverstand meldde
deze krant eerder dat het gisteren
op tv zou komen. De uitzending be-
gint volgende week om 18.05 uur.

De activiteitencommissie van de
gereformeerde kerk in Nieuwend-
ijk houdt in juni weer een rommel-
markt. Vandaag houdt de commis-
sie daarom een inzamelronde. Van-
af 9.00 rijden de inzamelaars door
het dorp. Spullen voor de markt
kunnen aan de straatkant worden
gezet. Inlichtingen: 0416-402768.

UITWIJK – Deze zomer speelt de
Stuiter ‘Een Midzomernachts-
droom’ (1595) in Uitwijk. Dit blij-
spel dat Shakespeare voor een adel-
lijke bruiloft schreef, draait om het
aanstaande huwelijksfeest van The-
seus, koning van Athene, en Hip-
polyta en een groep amateurac-
teurs die op het feest het stuk over
de verboden liefde van Pyramus
en Thisbe zullen spelen.
De hartstocht van het koningspaar
slaat over op de huwelijksgasten
die ‘s nacht door hevige liefdes-

koorts worden bevangen, gehol-
pen door een tovermiddel van een
elfenkoning die in onmin met zijn
vrouw leeft. Iedereen wordt ver-
liefd op elkaar, maar krijgt uitein-
delijk de geliefde die hij of zij wil.

Na ‘de droom’ wachten drie
bruidsbedden: van Theseus & Hip-
polyta en de jonggeliefden Lysan-
der & Hermia en Demetrius & He-
lena.
Behalve een scene in een bos, die
wordt opgevoerd in gebarentaal en
begeleid door muziek uit Purcells
Fairy-Queen (1692), is de wijze
waarop regisseur Martin Driessen
zijn elfen als mystieke, door ero-
tiek omgeven zigeuners benadert
noemenswaardig: een droom om
niet te missen.

Inzamelronde voor
rommelmarkt kerk

Gasten bevangen door liefdeskoorts

Bedrijf doet aangifte tegen krakers

Sleeuwijkse straat
volgende week op tv

Twee bands spelen in
poppodium Xinix

VIS à VIS en Nieuwe
Zaken openen studio

Een Midzomernachtsdroom is een romantische ko-
medie van William Shakespeare, waarvan de eerste
druk verscheen in in 1600. Het stuk beschrijft de
avonturen van vier jonge geliefden en een groep
amateuracteurs in een door de maan verlicht bos.

Midzomernachtdroom
„Met Shakespeare kunnen de acteurs van de Stuiter
andere vaardigheden leren en nieuwe talenten aan-
boren. Bovendien speelt het verhaal zich grotendeels
‘s nachts af in een betoverd maanverlicht bos. Het
stuk leent zich dus voor locatietoneel.”

Dé hogeschool voor managementDé hogeschool voor managementDé hogeschool voor managementDé hogeschool voor management
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www.notenboom.nlEindhoven • Hilversum • Maastricht 

Open dag
13 maart 2010
met info sessies om
11:00 & 12:00 uur

Meeloopdag 25 maart
HBO 3 jaar
MBO 2 jaar

Martin-Michael Driessen

� De Stuiter speelt op vrijdag en za-
terdag 26 juni voor leden van
hoofdsponsor Rabobank Altena.

� Vervolgens vinden er op woensdag
30 juni, donderdag 1, vrijdag 2 en
zaterdag 3 juli voorstellingen plaats
voor overige belangstellenden.

� Het toneelstuk wordt gespeeld in
de open lucht, in Uitwijk.

� Meer informatie: www.destuiter.nl

De Stuiter repeteert in de basisschool van Oudendijk.  foto Patrick Guitjens

Speeldata

N I E U W E N D I J K

De benadering van de
regisseur resulteert in een
droom om niet te missen.

Berghemseweg 189  •  Oss  •  www.henkheijmans.nl
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