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Robrecht Vanden Thoren:  ‘In comedy moeten emotionele zaken al snel plaatsmaken voor de volgende grap.’  ©  Fred  Debrock

Robrecht Vanden Thoren verwerkt scheiding in cabaretdebuut

‘Een jaar lang heb 
ik elke dag gehuild’

Met ‘De hoogste berg’ waagt Robrecht Vanden Thoren een sprong in
het diepe. Het is zijn eerste cabaretsolo, over een persoonlijk thema

dan nog: zijn scheiding. ‘Die breuk kwam als een donderslag bij
heldere hemel, waar ik totaal geen antwoord op had.’ FILIP TIELENS
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A
cteur  Robrecht  Van
den Thoren (37) loopt
al acht jaar rond met
het  plan  voor  een
soloshow,  vertelt  hij.

‘Tijdens  Theater  Aan  Zee  zat  ik
ooit  in  een  panelgesprek  met
Wouter  Deprez,  die  ik  toen  niet
persoonlijk kende. Achteraf zei hij
me: “Robrecht, jij moet eens een
solo  maken.”  Dat  idee  is  blijven
hangen.’ 

Maar de tijd was nog niet rijp.
Vanden Thoren hopte druk tussen
theaterprojecten  bij  Het  Kip,
Compagnie Cecilia van Arne Sie
rens en Studio Orka, stond op de
sets van tvseries als Wat als? en
Tom & Harry en  speelde mee  in
films als The best of Dorien B. en
het duikbootepos Torpedo – beide
dit najaar te zien in de zalen. 

Waarom  is  het  nu  wel  het  juiste
moment voor die solo?
‘Er is de voorbije jaren veel ver

anderd  in  mijn  leven,  zowel  op
professioneel  vlak  als  privé.  Het
Kip  verloor  zijn  subsidies,  Arne
Sierens is niet langer artistiek lei
der bij Compagnie Cecilia en mijn
vrouw  is  twee  jaar  geleden  ver
trokken met een andere man. Op
alle  fronten  moest  ik  mezelf  in

vraag  stellen.  Waar  kom  ik  van
daan,  waar  wil  ik  naartoe?  Wat
daagt me nog uit? En moet ik nog
wel blijven spelen? Of zou ik niet
beter stoppen met acteren en van
negen tot vijf lesgeven, zodat ik er
meer  kan  zijn  voor  mijn  zoon
Ramses?’

‘Al die vragen kwamen terecht
in één grote fuik. Ik voelde meteen
de noodzaak voor een eigen per
soonlijk  project,  nadat  ik  jaren
lang  vooral  had  meegeschreven
bij andere gezelschappen. Toen ik
Wouter  Deprez  vorig  jaar  op
nieuw tegen het lijf liep in de wan
delgangen van de tvquiz van Lie
ven Scheire en hij mij er opnieuw
over aansprak, zei ik: “Nu is de tijd
wél rijp.”’

Wouter Deprez is ook een van jouw
coaches  voor  ‘De  hoogste  berg’.
Wat brengt hij bij?
‘Ik heb  vooral  veel  gehad  aan

het geloof van Wouter  in mij.  Ik
had zin in deze solo en voelde dat
ik het moest doen, maar het ont
brak me nog aan het vertrouwen
dat het me ook zou lukken. Wou
ter porde me aan. Hij is ook gewel
dig  met  tekst:  in  één  oogopslag
leest hij hoe je zinnen het best for
muleert. Hij weet ook perfect hoe
je  een  publiek  moet  blijven  be
geesteren.’

Je maakt de voorstelling  in eigen
beheer  en  laat  die  verkopen  door
een comedykantoor. 
‘Na een aantal tegenslagen, on

der meer met Het Kip, had ik ge
noeg  van  het  gesubsidieerde  cir
cuit.  Ik  heb  met  een  aantal  boe
kingsagenten gesproken. De mees
te zagen mijn eerste soloshow met
een heel groot. Daar stond ik scep
tisch tegenover. Ik voel mezelf een
underdog in een milieu dat ik niet
ken, ik wil wat onder de radar kun
nen beginnen. Maar  ik hoop ook
dat ik voldoende fans en bekend
heid heb verworven. Want de zalen
moeten gevuld raken.’

Ben je nu verveld tot standupco
median?
‘Nee. Ik hou niet zo van stand

upcomedy. In dat genre moeten de
emotionele  zaken  al  snel  plaats
maken voor de volgende grap. Bij
theater is het niet zo: daar kun je
soms héél lang in het donker ploe
teren voor de comic relief komt.’

‘Nu,  in  de  theaterwereld  den
ken ze vaak dat de lach onderge
schikt is aan de traan, maar daar
ben ik het niet mee eens. Ik heb
gewerkt  bij  Het  Kip,  Cecilia  en
Studio  Orka:  gezelschappen  die
de lach niet schuwen.’

Binnenvetter
Het  verhaal  van  De  hoogste

berg  is  anders  best  treurig.  Ro
brecht  Vanden  Thoren,  of  toch
zijn alter ego op het podium, werd
net  gedumpt  door  zijn  lief.  Tot
overmaat van ramp trouwen twee
vrienden en moet hij  gaan  spee
chen op hun trouw, met alle mixed
feelings  van  dien.  Ook  dat  is  uit
het leven gegrepen: Vanden Tho
ren was zelf nog maar net single,
of hij stond al de liefde te bewiero
ken op het huwelijk van zijn boe
zemvriend Gilles De Schryver.

En  toch  ben  je  stellig:  deze  voor
stelling is voor jou geen therapie.
‘Inderdaad. Ik wil een verhaal

kunnen vertellen dat voor meer
dere  mensen  herkenbaar  is.  De
navelstaarderij moest  er dus uit,
het moest meer metaforisch wor
den in plaats van alleen over me
zelf te gaan.’ 

een koning en koningin, een prin
sesje  en  een  hoge  berg.  En  over
scheiden. Er zijn veel kinderboe
ken over dat thema, maar soms er
ger ik me wat aan de pedagogische
toon ervan. Pas op, het zijn goede
verhalen. En wanneer ik ze voor
lees, zie ik dat mijn zoon voelt dat
ze over hem gaan. Maar die verha
len  worden  altijd  verteld  vanuit
het perspectief van het kind. Mijn
sprookje  vertrekt  vanuit  het
standpunt  van  een  ouder.  Ik  ge
loof dat een kind empathisch ge
noeg is om te zien: “Ah, zo denkt
papa.”’ 

Was  jouw  scheiding  voor  jou  ook
lastig op professioneel vlak?
‘Ik  heb  een  onwaarschijnlijke

moeder, die toen haar hele agenda
heeft  vrijgemaakt  om  mij  bij  te
staan. Ik heb me vaak afgevraagd:
hoe krijgen mensen die er bij een
scheiding alleen voor staan dat al
lemaal  in  hemelsnaam  voor  el
kaar?’

‘Bij deze solo speelt ook de fi
nanciële  kant  van  het  verhaal
mee. Door De hoogste berg in eigen
beheer te maken, vloeit er minder
geld naar derden. Dat zal me toe
laten om iets minder hard te moe
ten werken – want ik heb de voor
bije jaren echt héél hard gewerkt
–  en  meer  tijd  te  kunnen  door
brengen met mijn zoon.’

‘Sowieso heb ik er met mijn col
lega’s  in  het  theater  altijd  over
kunnen  praten.  Theater  is  een
mooi  vak,  omdat  je  in  repetitie
processen  altijd  je  eigen  verhaal
kunt meebrengen. En je mag tel
kens een ander personage spelen.
Theater is voor mij dus zeker een
uitlaatklep  en  een  redding  ge
weest. Het is een vorm van esca
pisme waarin je heel veel emoties
moet beleven en waarbij je om je
zelf kunt huilen, maar dan vanuit
je  personage.  Iedereen  zou  een
voorstelling moeten kunnen spe
len als het slecht gaat (lacht).’

‘De hoogste berg’,  première  17
en  18  oktober  in  Minard  in  Gent
(uitverkocht).  Tot  28  maart  op 
tournee,  speellijst  via 
livecomedy.be

Hoe  heb  je  jouw  scheiding  ver
werkt?
‘In het stuk?’
Nee, persoonlijk.
‘Door er heel veel over te pra

ten. Praten wérkt. Dat heb ik echt
moeten  leren,  want  ik  ben  nor
maal eerder een binnenvetter. Ik
had  niet  verwacht  dat  ik  zo  de
nood zou voelen om mijn verhaal
te delen. Maar ik kon niet anders.
Ik stond voor een voldongen feit:
iemand  anders  had  voor  mij  en
mijn  gezin  beslist  dat  het  klaar
was. We hebben er nooit het ge
sprek  over  kunnen  voeren.  Het
was ook zeker niet dat we in een
relatie  zaten  zonder  liefde  of
waarin  we  voortdurend  ruzie
maakten.  In  die  zin  kwam  mijn
scheiding  als  een  donderslag  bij
heldere hemel, waar ik totaal geen
antwoord op had.’

Heeft jouw geloof in de liefde een
knauw gekregen?
‘Er  komt  alleszins  een  groter

gevoel voor realiteit in de plaats.
Ik was iemand die blindelings lief
de  en  vertrouwen  gaf,  ook  aan
mensen die ik nog maar net had
ontmoet. Maar na die breuk was
dat  helemaal  weg.  In  de  plaats
kwam cynisme en dat kon ik er al
leen maar uit huilen. Een jaar lang
heb ik elke dag gehuild. Als je kern
onderuit  is  geschopt,  is  het  heel
moeilijk  om  je  opnieuw  open  te
stellen. Je moet sterk staan om an
deren  te vertrouwen en  liefde  te
geven.’ 

Wat heb je uit die breuk geleerd?
Ben  je  ook  bij  jezelf  te  rade  ge
gaan?
‘Een  les die  ik eruit  trok, was

dat ik altijd heel erg gezocht heb
naar vrouwen van wie  ik het ge
voel had dat ik hen op de een of
andere manier kon redden.’

Een messiascomplex? 
‘Mja. Ik had relaties met vrou

wen  uit  moeilijke  of  instabiele
thuissituaties. Lieven van wie de
vader  alcoholicus  was  of  gestor
ven  was,  of  de  moeder  in  een
agressieve  lesbische  relatie  be
land was – en zo kan ik nog even
doorgaan. Ik wou hun een veilige
haven en  liefde bieden. Maar na
mijn  breuk  was  het  omgekeerd:
plots  was  ik  degene  die  gered
moest worden.’

Heb  je ondertussen nieuwe  liefde
gevonden?
‘Ja,  ik ben nu  samen met  een

fervente  feministe.  Iemand  die
niet gered wil worden, iemand die
ook een prima  leven had zonder
mij.  (lacht)  Dankzij  haar  heb  ik
een totaal ander vrouwbeeld leren
kennen.  Onze  dynamiek  is  heel
anders dan in mijn vorige relaties.’

Jouw  zoon  Ramses  was  2,5  jaar
ten  tijde  van  de  scheiding.  Hoe
ging hij daarmee om? En hoe is het
nu  voor  hem,  met  die  nieuw  sa
mengestelde gezinnen?
‘Mijn  exvriendin  had  onmid

dellijk een relatie met een andere
man, die ook al kinderen had bij
zijn vorige vrouw, die hij voor haar
had verlaten. Plots kwam Ramses
in een scoutsachtige situatie met
heel veel kinderen. Een soort va
kantiekamp,  waarvan  hij  lang
zaam begon te begrijpen dat het
geen tijdelijk gebeuren was, maar
permanent. Hij begrijpt de situa
tie steeds beter.’

‘Ik heb voor mijn voorstelling
een  sprookje  geschreven.  Dat
heeft het stuk niet gehaald, maar
ik zou het wel graag laten uitge
ven als kinderboek. Het gaat over

‘Wouter Deprez 
is geweldig met 
tekst en hij weet 
ook perfect hoe 
je een publiek 
moet blijven 
begeesteren’

‘Ik heb altijd 
heel erg gezocht 
naar vrouwen 
van wie ik het 
gevoel had dat 
ik hen op de een 
of andere 
manier kon 
redden’


