
RECENSIE TEN OORLOG 
Ten oorlog met nieuwe wapens 
Bijna 25 jaar lang waagde niemand zich aan Ten oorlog, het 
legendarische toneelstuk van Tom Lanoye en Luk Perceval. Deze zomer 
bijt Camping Sunset zich vast in de theatermarathon. ‘Ik heb vaak 
gedacht: waaraan zijn wij begonnen?’ 
Door Filip Tielens  
 

 
 
Ridders met rammelende harnassen van oud ijzer en bestek: Monty 
Python is nooit ver weg. Tina Herbots 
 
Ten oorlog deel 1  
Camping Sunset  
Tot 27 juni in Loods 20 in Gent, info en tickets via Campo of Vooruit. 
Deel twee speelt op Theater aan zee in Oostende, deel drie op Het 
Theaterfestival in Antwerpen. De trilogie is te zien in september in de drie 
steden. 
 
Geen ander Vlaams toneelstuk heeft zo’n status als Ten oorlog. In een 
enquête van de Universiteit van Amsterdam in 2015 kwam het naar 
voren als dé toneeltekst die ook Nederlanders opnieuw opgevoerd 
willen zien, nog voor Lucifer van Vondel. Maar hoewel Ten oorlog met de 
regelmaat van de klok wordt gespeeld in Duitsland, onder de ronkende 
titel Schlachten, bleef het in de Lage Landen al die tijd stil. Omdat we 
hier niet, zoals in Duitsland, zulke rijkelijk gefinancierde stadstheaters 
kennen die het risico kunnen nemen om de tien uur durende marathon 



nieuw leven in te blazen? Of toch vooral omdat niemand in de 
voetsporen durfde te treden van de Blauwe Maandag Compagnie, wier 
originele opvoering uit 1997 niet alleen mythisch werd door de vele 
koningsdrama’s op maar ook achter de scène? 
Het jonge Gentse collectief Camping Sunset heeft niet de miljoenen, 
maar wel de moed om de strijd aan te gaan met Lanoyes bewerking van 
The war of the roses, acht toneelstukken van Shakespeare over de 
rivaliserende clans York en Lancaster aan het Engelse hof van de 15de 
eeuw. Het plan ontstond twee jaar geleden, bij een borrel na een 
opvoering van hun eerste productie Zomergasten. ‘Iemand grapte: 
misschien moeten we hierna eens Ten oorlog doen?’, vertelt Eleonore 
Van Godtsenhoven, actrice en medeoprichter van het collectief dat 
ontsproot aan de dramaopleiding van het Kask. Bij Kristof Blom van 
kunstencentrum Campo fonkelden de ogen bij het idee en ook Tom 
Lanoye had oren naar het lef van Camping Sunset. Hij gaf de jonge 
wolven zijn zegen én carte blanche. 
 

‘De vrouwen in Ten oorlog zijn vaak minnaressen en 
worden grof aangesproken. Dat vonden we flauw en niet 

meer van deze tijd. In onze versie wilden we dat seksisme 
niet reproduceren’ 

Carine van Bruggen 
Richaar Deuxième 

 
Deze zomer is het zover. Camping Sunset creëert de drie delen van Ten 
oorlog in drie steden, om er in september opnieuw neer te strijken en de 
hele trilogie te spelen op één dag. Het slaat zijn tenten achtereenvolgens 
op in een oude katoenloods nabij de Gentse haven, aan het afgedankte 
buitenzwembad aan de dijk in Oostende en in een Antwerps droogdok: 
ongepolijste openluchtlocaties die mijlenver afstaan van het chique 
pluche van de Vooruit en de Bourla waar de Blauwe Maandag 
Compagnie neerstreek. En terwijl die laatste vijftien maanden repeteerde 
alvorens de verbale degens te kruisen op het toneel, trekt Camping 
Sunset traditioneel maar twee repetitieweken uit per voorstelling. De 
ruwe locaties, het radicaal andere creatieproces en het feit dat niemand 
van de jonkies ooit het origineel heeft gezien: het haalt de druk van de 
ketel en draagt bij aan de ontheiliging van Ten oorlog. 
Twerken aan het hof 
Zonder schroom en met bijzonder veel sturm-und-drang gooien ze zich 
op deel één, dat Lanoye omdoopte tot In de naam van de vader en de 
zoon. Daarin draait het om Richaar Deuzième en Hendrik Vier, twee 
vorsten die niet verschillender kunnen zijn. Richard II is de decadente 



zonnekoning, verliefd op zichzelf en de aanbidding van zijn hofhouding. 
Dat leidt bij Camping Sunset tot een erg grappige scène waarin zijn 
entourage hem al twerkend het hof maakt op een instrumentale versie 
van Shakira’s hit ‘Hips don’t lie’, ingespeeld op renaissance-
instrumenten. Zijn achterneef en opvolger Hendrik Vier is een 
fascistische opperbevelhebber die kickt op veldslagen en law-and-order. 
Tot ook hij brutaal onttroond wordt door zijn zoon Hendrik Vijf en alweer 
een nieuwe saga aanbreekt in de dynastie – bij Sunset telkens verbeeld 
door een andere kleur, van roze tot geel en blauw. 
 

 



Jan Decleir en Kyoko Scholiers in Ten oorlog, 1997. Michiel Hendryckx 
Het is niet eens de opvallendste keuze. Want terwijl bij de Blauwe 
Maandag Compagnie de rollen van Richard II en Hendrik IV werden 
gespeeld door Wim Opbrouck en Vic De Wachter, zijn het nu Carine van 
Bruggen en Loes Swaenepoel. Twee vrouwen die koningen spelen en 
die kinderen en minnaars hebben van wie het geslacht niet per se 
overeenkomt met dat van de acteurs die hen vertolken: het past bij deze 
genderfluïde tijden. Bij Camping Sunset wordt Ten oorlog zo een 
universeler verhaal over ambitie, geweld en macht, en verdwijnt de strijd 
der seksen meer naar het achterplan. 
Nochtans was het de expliciete vraag van regisseur Perceval aan 
Lanoye om de vrouwelijke personages nog meer te marginaliseren dan 
bij Shakespeare, weet Lennert Boots, de dramaturg van Camping 
Sunset. ‘Percevals idee was: macht gaat over alles wat je kunt 
opzijzetten, dus ook vrouwen. Maar het resultaat is wel dat de 
vrouwelijke personages werden gereduceerd tot hun vagina.’ Carine van 
Bruggen, die Richaar Deuxième speelt in een roze hoepeljurk, is het 
daarmee eens. ‘De vrouwen in Ten oorlog zijn vaak minnaressen en 
worden grof aangesproken. Dat vonden we flauw en niet meer van deze 
tijd. In onze versie wilden we dat seksisme niet reproduceren.’ 
 

 
 
In de grote loods komt de tragiek voorlopig niet altijd goed uit de 
verf. Tina Herbots 



Dus moest in het eerste deel alvast één cruciaal nevenpersonage 
sneuvelen: La Reine, de achtjarige vrouw van Richaar Deuxième, bij de 
Blauwe Maandag Compagnie gespeeld door de toen vijftienjarige Kyoko 
Scholiers. ‘We zagen het niet zitten om La Reine op te voeren als 
kindvorstinnetje’, zegt Van Bruggen. ‘Er zijn al zo weinig vrouwenrollen in 
het stuk, en dan is er zo’n achtjarig meisje dat ook nog eens voor het 
eerst menstrueert op de scène. Nee, dan liever weg met dat personage.’ 
De schaar erin 
Het is niet het enige dat sneuvelde. ‘Bij ons is het eerste koningsdrama 
nog 20 pagina’s en het tweede 10 pagina’s’, vertelt acteur Mitch Van 
Landeghem. ‘Hoeveel zou er overblijven van Toms toneeltekst … 
Misschien één vijfde?’ Scènes werden geschrapt of geparafraseerd en er 
werden nieuwe teksten bij geschreven, zegt Van Godtsenhoven. ‘We zijn 
op een punt gekomen dat ik soms niet meer weet of een zin op rijm van 
bij Lanoye komt dan wel of ik hem zelf heb verzonnen (lacht).’ 
 

‘We hebben ons afgevraagd: hoe zouden wij het derde 
deel schrijven? We experimenteren volop met Twittertaal, 

het jargon uit RuPaul’s drag race en teksten van Billie 
Eilish’ 

Lennert Boots 
 

Dramaturg Camping Sunset 
De vijfvoetige jamben waarin Lanoye Ten oorlog schreef, werden deels 
losgelaten, maar de grote taalboog over het drieluik heen blijft 
behouden. ‘Hoe de taal langzaam afbrokkelt, is goed gevonden’, aldus 
Boots. Van de overdreven verheven praatjes van Richaar Deuxième tot 
de reutelende trashtaal van Risjaar Modderfokker den Derde in de 
slotmonoloog van Jan Decleir: het in elkaar stuiken van de macht kreeg 
bij Lanoye een echo in de taal. Boots: ‘Dat Nederengels à la Tarantino 
was toen waarschijnlijk heel hip, maar kennen we ondertussen wel. 
Daarom hebben we ons afgevraagd: hoe zouden wij het derde deel 
vandaag schrijven? We experimenteren nu volop met Twittertaal, het 
jargon uit RuPaul’s drag race en liedteksten van Billie Eilish.’ 
Ook in de speelstijlen regent het referenties aan de populaire cultuur, 
van de hartenkoningin uit Alice in Wonderland tot het groteske hof uit de 
film The favourite, vertellen de acteurs na een repetitie. Voeg daar nog 
maar Monty Python aan toe, zagen we op de première: zeker bij de 
ridders met hun rammelende harnas van oud ijzer en bestek is de kolder 
nooit ver weg. Bij Camping Sunset draait het vooral om het plezier van 
het toneelspelen. Het is geen toeval dat de kroon waarvoor gestreden 
wordt bestaat uit aaneengelijmde boekflarden, als een wankel hoedje 



van papier. 
Bij de Blauwe Maandag Compagnie hadden de acteurs altijd veel 
vrijheid, maar bij de giga-onderneming die Ten oorlog was, nam Perceval 
de teugels steviger in handen. Dat clashte met een deel van het 
ensemble: tijdens het slopende repetitieproces verlieten Pieter 
Embrechts, Karlijn Sileghem, Stany Crets, Peter Van Den Begin en Guy 
Van Sande de compagnie. Dan pakt Camping Sunset het relaxter aan, 
met een horizontale beslissingsstructuur, in elke episode een andere 
cast en de acteurs die zelf beslissen over hun taal en spel, alleen 
bijgestaan door ‘coaches’. 
 

 
 
Plezier is het belangrijkste bij Camping Sunset, vandaar de kroon van 
papier. Tina Herbots 
Nochtans getuigt de ambitie om de klus te klaren in twee repetitieweken 
best wel van hybris, geeft Van Landeghem toe. ‘Meermaals per dag heb 
ik gedacht: waar zijn we in godsnaam aan begonnen? We kloppen lange 
dagen, soms van ’s ochtends vroeg tot 1 uur ’s nachts. Slapen is de 
langste pauze.’ 



Metamopjes 
Het helpt ook dat het stuk bij de première niet ‘af’ hoeft te zijn. In de twee 
weken dat ze elk deel spelen, verandert en leeft het stuk volop – het 
publiek kan met hetzelfde ticket een tweede keer komen kijken. Die 
ongedwongen en speelse aanpak maakte van Happiness, hun productie 
van vorige zomer, al zo’n feest. Ook hier klimmen de acteurs naar 
believen in de palen van de loods, stoeien ze met nepbloed en werpen 
ze elkaar de dieperik in (dat er maar geen gewonden vallen, zoals Els 
Dottermans die een kwarteeuw geleden ei zo na de première miste 
nadat ze bij een try-out een pijnlijk rugletsel had opgelopen). Er worden 
ook gretig metamopjes gemaakt, onder meer door Swaenepoel die als 
Hendrik IV de inauguratiespeech van Lanoye droogweg samenvat, met 
zijn tekstboek in de hand. 
Zoveel verschillende spelers, zoveel verschillende speelstijlen. Van de 
gracieuze Carine van Bruggen tot de kwikzilveren Mitch Van 
Landeghem, duivel-in-een-doosje Lucie Plasschaert, de bronstige Flor 
Van Severen, de beweeglijke Loes Swaenepoel en de tristesse van 
Louise Bergez: klinkt het samenspel niet, dan botst het wel. De 
onstuimige energie spat ervan af, al gaat er soms ook wel iets verloren in 
de grote loods en komen de komische taferelen voorlopig beter uit de 
verf dan de tragiek van de tirannen. Daar liggen nog kansen voor deel 
twee en drie  
 
Ten oorlog deel 1. Tot 27/6 in Loods 20 in Gent, info en tickets via 
Campo of Vooruit. Deel 2 op Theater aan Zee in Oostende, deel 3 op 
Het Theaterfestival in Antwerpen. De trilogie is te zien in september in de 
drie steden. 
 
	


