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Jeugdtheater  Scherven
De Gebroken Spiegel

Een buitenbeentje in het repertoire van Shakespeare. Het is een soort sprookje, een droom die zich 
afspeelt op de kortste nacht van het jaar.       
Op die nacht – 21 juni, dat is algemeen bekend – komen alle trollen, elfjes en geesten tot leven. Op 
die nacht  ook betovert de maan de jonge geliefden en is er niets wat het lijkt! 
Kortom, Midzomernachtsdroom is een prachtig poëtisch, ontroerend maar ook vaak erg grappig 
toneelstuk met een erg grote bezetting en voor een heel breed publiek. Een spektakelstuk, dat 
opgezet wordt in het kader van het feestelijk biënnium 40 jaar ‘De Gebroken Spiegel’ / 20 jaar 
‘Scherven’.
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Athene. Egeus heeft zijn dochter Hermia 
ten huwelijk beloofd aan Demetrius. 
Hermia is echter verliefd op Lysander. 
Volgens de wetten van Athene is zij 
verplicht haar vader te gehoorzamen. 
Egeus besluit de zaak te bepleiten bij 
Theseus, de vorst van Athene, die zelf op 
het punt staat te trouwen met Hyppolyta. 
De Atheense wet is formeel: Hermia 
trouwt met Lysander, of ze gaat naar het 
klooster...

De vier verdwalen en raken tijdens de 
midzomernacht betrokken in de strijd tussen 
Oberon en Titania. Het gaat om een 
weesjongen die door Titania en haar elfen wordt 
opgevoed, terwijl Oberon hem voor de jacht bij 
zich wil hebben. Die strijd zet de wereld op zijn 
kop...

Terzelfdertijd zijn een aantal inwoners van Athene, 
niet bepaald de snuggersten, in datzelfde bos een 
stuk aan het repeteren, dat ze voor de bruiloft van 
hun vorst willen opvoeren. Daarmee heb je alle 
ingrediënten om samen een droom van een 
zomernacht te beleven...

Maar ook Demetrius heeft zijn zinnen op Hermia gezet. Voor haar laat 
hij zijn vriendin Helena zitten. Als Hermia en Lysander de volgende 
nacht de stad ontvluchten naar het bos, worden ze achternagezeten 
door de wanhopige Helena en de gefrustreerde Demetrius.

EEN 

KOMEDIE 

OVER DE 

LIEFDES-

STRIJD 

TUSSEN 

MAN EN 

VROUW

Hermia, wat wil je? 

Verzaken aan je jeugd, 

de hunkering van je 

lichaam, en opgesloten 

worden in een kil en 

koud klooster als een 

kuise, uitgedroogde non?

Waarom ben je hier 

neergestreken? Regen en wind 

gaan wild te keer, beken breken 

uit hun oevers, het groene 

koren staat verzopen in het 

land. Lente, zomer, herfst of 

winter, niemand weet nog welk 

seizoen we zijn. En deze hele 

broeihaard van rampen is onze 

twist en onenigheid.

Op dat moment vloog met pijl en 

boog, tussen maan en aarde, Cupido. 

Hij trof een een melkwit bloempje. 

Breng me die bloem. Pers je haar sap 

in de ogen van een slapende mens, 

dan wordt hij verliefd op het eerste 

schepsel dat hij ziet.

Ik ben je hondje, hoe meer je me vertrapt, hoe 

liever! Berisp me, straf me. Sla me, schop me, 

vergeet me, maar sta me toe, dat ik je achterna-

loop als een hond. Dat is toch niet te veel 

gevraagd!(...)

Vrouwen zijn er om geliefd te worden, niet om 

voor de liefde te vechten! Ze leven er van, zelfs al 

hebben ze er geen recht op. Ik laat je niet los, 

Demetrius, al maak je me kapot!



met dank aan

THESEUS EN HIPPOLYTA OBERON EN TITANIA DE VERLIEFDEN PYRAMUS EN THISBIE

Theseus, vorst van Athene, 
en Hippolyta, koningin van 
de Amazones, zijn 
gearriveerde carrièremakers 
uit de hogere kringen. Ze 
hadden in hun drukke be-
staan nooit tijd voor de 
liefde. Nu gaan ze trouwen, 
maar Theseus weet dat hij 
zijn bruid nooit zal bezitten. 
Ze is een Amazone. Haar 
houding drukt uit: wij 
vrouwen hebben jullie, 
mannen, niet nodig. Maar 
ook een Amazone moet 
uiteindelijk haar positie als 
vrouw en echtgenote inne-
men, want dat is wat de sa-

menleving, gevormd door 
het mannelijke en christelijke 
denken, eist.

orde van de dag. De wereld 
staat op zijn kop, zij zijn de 
oorzaak.

verliefdheid, zo laat 
Shakespeare zien, bestaat 
niet.

goedbedoelende, maar zeer 
ongetalenteerde spelers 
opgevoerd.     Rezy Schumacher

In de nacht voor de bruiloft - 
de midzomernacht - vechten 
hun alter ego’s Oberon en 
Titania in een droom de 
strijd uit om de opvoeding 
van een weeskind. In deze 
niets ontziende strijd is de 
harmonische natuurlijke 
orde verstoord. Door het 
machtsvacuüm is een 
toestand van anarchie 
ontstaan, waarin de 
cyclische herhaling van 
jaargetijden tot stilstand is 
gekomen. De zomer is 
winter geworden, en de 
winter zomer. Stormen en 
overstromingen zijn aan de 

De vier verliefden verdwalen 
tijdens diezelfde nacht in het 
bos, en komen in de droom 
van Oberon en Titania 
terecht. Ze raken betrokken 
bij hun strijd. Aan de hand 
van hun wederwaardigheden 
laat Shakespeare zien, hoe 
verliefdheid werkt: op wie je 
verliefd wordt, hangt af van 
wat je op de ander 
projecteert; wat is de ander, 
waar wil je zelf naar toe en 
past die ander daar bij of 
niet? De jacht op de ander 
wordt in de droom een 
gewelddadige strijd om lust 
en eigen gewin. Onschuldige 

Niet alleen laat Shakespeare 
geen enkel gelukkig paar 
zien, hij spot ook met ons 
romantisch ideaalbeeld van 
de liefde.
Een aantal werklieden speelt 
op het bruilofstfeest van 
Theseus en Hippolyta een 
toneelstuk over Pyramus en 
Thisbie, het beroemde 
liefdespaar dat uit pure 
liefde voor elkaar sterft. Ze 
kiezen voor de dood, omdat 
ze alleen voor de ander 
leven. In zekere zin de 
oerversie van „Romeo en 
Julia“. Al wordt dit 
liefdesdrama door een stel 

Hoe moet liefde...

 
De Gebroken Spiegel      Jeugdtheater Scherven
„MIDZOMERNACHTSDROOM“ is een coproductie van 

meten
Peter Eeckhout, Jana Lefebvre, Wouter Leplae, Stoffel Van Boeckxsel, Hanne Dierick, Griet 
Soenens, Jan Baert, Christophe Van Asten, Lisa Van Loo, Jasper Vroman, Sofie Claerhout, Charlotte 
Duyck, Emma-Marie Decock, Alieke Vroman, Ine Vanantwerpen, Hugo Lefebvre, Jef Biesbrouck, 
Filip Deprez, Melissa Seynaeve, Sara Bruggeman, Martine Degraeve en Griet van Nieuwenhove.




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

