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Gelooft u nog in sprookjes? Ook als we 
zeggen dat Hans en Grietje eigenlijk 
twee volwassen mannen zijn? Dat 
het peperkoekenhuisje tegenwoordig 
een speculaasfabriek is en dat je de 
hoofdrolspelers kan sms’en als de heks 
gevaarlijk dicht in de buurt komt? Op 7 
oktober brengt Wim Opbrouck met het 
NTGent een hedendaagse versie van 
het sprookje naar onze schouwburg. 
Verwacht muziek, fantasie en veel 
speculaas.

Onze afspraak met Wim Opbrouck volgt op een re-
petitie voor Candide, de nieuwste productie van het 
Gentse stadstheater NTGent. We zijn iets te vroeg en 
mogen volgen hoe hij uit volle borst “Hallelujah! Halle-
lujah!” zingt. Candide gaat op 12 oktober in première. 
Tot dan staat de artistiek directeur van het NTG op de 
planken met Hans en Grietje. Die familievoorstelling 
mocht Opbrouck een week eerder in Nederland nog 
opvoeren voor het prinsenpaar Willem-Alexander en 
Maxima. Niet mis!
Wim: “Nee, en plots ben je daar toch trots op. Je 
mag dan al pro of contra het koningshuis zijn, maar 
ik vind het in deze tijden belangrijk dat prominenten 
naar theater blijven komen. Vandaag wordt theater 
al eens makkelijk ondergesneeuwd of is het een post 
om op te bezuinigen. Terwijl het volgens mij zo een 
belangrijke plaats heeft in onze maatschappij. Een 
voorstelling als Hans en Grietje mikt bijvoorbeeld op 
de verbeelding van kinderen. Ze opent deuren naar 
hun fantasie.” 

De eigentijdse versie maakt het ook voor volwas-
senen boeiend. 
Wim: “Het is goed om je met een stadstheater eens te 
richten naar een zo breed mogelijk publiek. Al vind ik 
niet dat we daarom evidente voorstellingen moeten 
aanbieden. Integendeel. Samen met het Schauspiel 
Köln hebben we Hänsel und Gretel, de opera van 
Humperdinck, bewerkt. Het is niet rechttoe recht-
aan het sprookje zoals je het kent. Er zitten heel veel 
kronkels in, dubbele lagen, andere en onverwachte 
muziek ook. Je moet er even inkomen, hoor. Het is 
niet zomaar hihi, haha.”

Eigenlijk is het klassieke sprookje ook niet om mee 
te lachen. 
Wim: “Nee, zeker niet. Hans en Grietje is griezelig en 
hard. Het werd ook tot op de bodem geanalyseerd 
door psychologen. Wat daar allemaal inzit: de ar-
moede van die kinderen, het verstoten worden, het 
verbranden van het kwade, die heks.” 

De heks komt ook in jullie adaptatie aan bod. 
Wim: “Toen de heks vroeger de scène opkwam, rie-
pen de kinderen ‘Kijk achter je!’. Nu zeg ik tegen het 
publiek: ‘Als jullie de heks zien, stuur me dan een 
sms’je of zet het op Twitter #heks.’ In Keulen speel-
den we voor een zaal van 800 kinderen. Het aantal 
decibels bij het opkomen van de heks, hoorde ik 
nooit eerder. ‘Dit krijgen we nooit meer stil’, dacht 
ik. Maar het lukte wel. Ze gingen mee in de waan-
zin en ze gingen mee in de stilte. Dat we in een tijd 
van games met een eeuwenoud medium als theater 
daarin slagen, vind ik een overwinning.”
 
En als je dan speculaas de zaal inschiet, zijn ze he-
lemaal tevreden?
Wim: “Dat vinden ze geweldig. Je moet ze eens zien 
grabbelen. Het is een soort oerinstinct. Maar het stuk 

speelt zich dan ook af in een koekjesfabriek. Dat is 
toch het ultieme peperkoekenhuisje, niet?” 

“Es ist so schön, ein Hans zu sein”, zing je in de 
voorstelling. Is het leuk om weer even kind te zijn?
Wim: “Boys will be boys. De verkleedkoffer gaat open 
en plots ben ik Hans en is mijn tegenspeler, Christoph 
Homberger, Grietje. Het ene moment bekijk je elkaar 
en zie je Wim en ‘Hombi’. En een seconde later zit je 
dan hardcore Hans en Grietje te spelen. Voor even 
totaal opgaan in dat sprookje. Ja, daar hou ik van.”

Wat is jouw favoriete sprookje? 
Wim: “Klein duimpje. De gelaarsde kat ook. Ik had het 
boek met de sprookjes van Andersen en een mooi 
prentenboek van Grimm. Met het NTGent zijn we 
eigenlijk sprookjes- en verhalenvertellers. Ook in de 
universele, overdrachtelijke betekenis van het woord. 
Stuk voor stuk hebben die oude sprookjes allemaal 
een parabel in zich die je op een hedendaagse ma-
nier kan brengen.”

Vorige week nog Amsterdam, straks Leuven. Het 
stadstheater blijft niet in Gent plakken.
Wim: “De laatste tijd heb ik een fijn ritueel. Meestal 
ben ik al op de middag in de stad waar ik ’s avonds 

moet spelen. Ik vermijd de files, wandel wat rond, 
ga iets eten, bezoek een museum of galerie, koop 
een krant en ben op mijn gemak. Dan ga ik naar de 
schouwburg, ontmoet ik mijn vrienden, spelen we en 
drinken nog iets. Ik beweeg me in een soort Vlaande-
ren Vakantieland.”

Past Leuven in dat programma?
Wim: “Leuven is altijd een heel toffe stad om naar 
toe te gaan. Ik kom graag in de schouwburg, in het 
STUK ook. Ik heb mooie herinneringen aan de jaren 
80, toen de Manhattan nog een concertzaal was. De 
goeie bands kwamen daar spelen. Talk Talk in hun 
gloriedagen, daar was ik bij.”

Zullen de kinderen je in Leuven ook waarschuwen 
voor de heks? 
Wim: “On-ge-twij-feld. Kinderen in Leuven zijn niet 
voor niets hoog opgeleid, hé. (lacht)” 
 (Bert Goessens)

PRAKTISCH
Hans en Grietje speelt op 7 oktober 
in 30CC/Schouwburg. Op 25 en 26 oktober
kan je daar ook gaan kijken naar Olifant Jezus, 
eveneens een NTGent-productie.
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