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THEATER REVIEW: ‘Stones in his pockets’, Theater
Zeemanshuis- Fakkeltheater (ZZ), Antwerpen 

Een lief lachend meisje met een stevige rechtse

Op de flyer van de voostelling staat een koe je aan te kijken. Grote neus, oren gespreid, ogen
open. Het geeft een duidelijke boodschap. De voorstelling ‘Stones in his pockets’ is een
komedie. Met die belofte ging ik de voorstelling in. Er is weinig decor. Niet meer dan een groot
schoenenrek met 13 paar schoenen, twee stoelen, een kapstok met verschillende kostuums,
een projectiescherm en een grote bak waar normaal gesproken de theaterlampen in worden
vervoerd.

                ‘Stones in his pockets’ gaat over een klein plattelandsdorp. Alles is er rustig en gaat
zijn eigen gangetje, maar dan wordt er een grote Amerikaanse film over het plattelandsleven
opgenomen in het dorp. De film zoekt figuranten en iedereen in het dorp doet mee. Maar omdat
sommige mensen “niet geschikt” zijn worden er mensen van buiten het dorp als figurant
aangenomen. Dat geeft een aantal problemen, maar iedereen ziet het als de kans om door te
breken in de filmindustrie. En dan gebeurd het ongeluk.
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De hele voorstelling wordt gespeeld door twee acteurs. Samen spelen ze alle vijftien
personages. Ieder personage heeft een eigen kledingstuk, gezichtsuitdrukking en accent. Dat is
knap werk. Opvallend is wel dat de voorstelling duidelijk twee helften heeft. En dat is niet alleen
maar omdat er een pauze tussen zit. In de eerste helft zit je bij een komedie en in de tweede
helft is het veel serieuzer. Het geeft de voorstelling twee gezichten. In de eerste helft is het een
lief meisje. In de tweede helft is komt het publiek erachter dat dit lieve meisje raken klappen kan
uitdelen. 

Typisch voor de voorstelling is dat ze met weinig decor en acteurs iets moois kan maken.
Het kost meer tijd om met twee acteurs die vijftien personages moeten spelen een goed verhaal
op te zetten. Hierdoor duurt het even voordat het verhaal achter de humor duidelijk is en op
gang komt. Gelukkig is het wel een verhaal dat het wachten waard is. De tip voor het publiek is
dan ook om te blijven wachten. De voorstelling wordt naarmate het einde eraan komt een rap
tempo spannender. 

De voorstelling roept vele vragen op. Waar draait het verhaal om? Waarom staat er een koe op
de flyer? Waarom heet de voorstelling ‘Stones in his pockets’? Deze vragen hoor je in de
pauze bij de gesprekken van het publiek. Alle antwoorden komen in het tweede deel. Als ik aan
het einde van de avond de zaal uitloop ben ik erg blij dat ik deze voorstelling heb gezien.
‘Stones in his pockets’ was absoluut niet de voorstelling die ik aan het begin verwacht had.
Maar het is een voorstelling die als een steen in je schoen blijft hangen. Ze heeft je
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geamuseerd, maar met iedere stap uit de zaal voel je haar nadreunen.

Slotsom:

Stones in his pockets lijkt in het begin op een lief en onschuldig meisje. Maar in de tweede helft
geeft ze het publiek een rake klap in de maag. De voorstelling komt langzaam op gang omdat
twee mensen 15 personages moeten spelen. Als je in de pauze in de verleiding komt om te
vertrekken. Doe het niet! Na de pauze wordt het beter. 

Tim Rouschop
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