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Ramskapelle is een klein polderdorpje waar iedereen elkaar kent, en dus alles over 
elkaar weet. Met alle gevolgen van dien. Humor, drama en een mysterieuze zondvloed 
in Ramskapelle van Het Huis Van Bourgondië.

Als we de theaterzaal, een tot toneelset omgetoverde turnzaal van het Maritiem 
Instituut van Oostende, betreden worden we direct begroet door drie actrices in vol 
fietsornaat. Lien De Graeve, Janne De Smet en Saar Vandenberge dragen strakke, 
fluogele fietspakjes en een fietshelm, en laten ons weten dat ze al aan de foto’s 
begonnen zijn (er worden foto’s van ‘dorpsbewoners’ geprojecteerd, door de actrices 
voorzien van uitgebreide commentaar), maar dat we gewoon kunnen inpikken. We zijn 
nochtans goed op tijd.

Het podium is eigenlijk geen echt podium, en als toeschouwers mogen we op een 
aantal Zweedse turnbanken gaan zitten. Als iedereen zit, stopt de projectie van foto’s 
en stellen de actrices zich voor. Ze zijn Anna, Anna en Anna. Ze zijn een en dezelfde 
persoon, hun moeder is Vera en hun vader Bruno. “Oei. Wordt het zo’n toneelstuk?” 
dachten we even, maar die instelling bleek onterecht.
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Reconstructie van de ramp

Anna is net verhuisd en heeft per ongeluk een verkeerde doos mee verhuisd uit het 
ouderlijk huis. Vervolgens schalt er een voicemailbericht van Vera door de 
geluidsboxen, waarin Anna gevraagd wordt om vooral niet naar de video’s van vader in 
de doos te kijken, want dat het opnames zijn van vroeger die haar misschien de 
verkeerde idee zouden kunnen geven. De zaal lacht.

Wat volgt is een soort reconstructie van wat er op de bewuste video’s staat. Anna 
transformeert in vader Bruno met ingebeelde camera en andere Anna in moeder Vera. 
Even dachten we dat Vera zou beginnen strippen, maar niets van dit alles. Er is veel 
meer aan de hand in Ramskapelle. De Anna’s veranderen regelmatig van personage 
en wisselen ook onderling, maar meestal transformeren ze in vader Bruno, moeder 
Vera, stripteaseuse Lucie of eenarmige Gerard.

Voor herhaling vatbaar

Op deze manier wordt een beeld geschetst van de verwikkelingen in het polderdorpje 
Ramskapelle op de vooravond van een mysterieuze overstroming/zondvloed. Dè 
feestdag van het jaar in Ramskapelle is de jaarlijkse fietskoers, en heel het dorp leeft 
hier naartoe. Naast de fietsoutfits van de actrices, is het thema fiets ook in het decor 
geïntegreerd. Dit bestaat immers hoofdzakelijk uit een zeer origineel gebruikte 
constructie van metalen buizen, bleke, onverniste houten planken, fietswielen en lege 
fietsbinnenbanden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal, muziek, 
zang, chat- en andere computergeluidjes, enz.

Ramskapelle, het theaterstuk, steekt heel inventief in elkaar. Toen we de zaal 
binnentraden, vreesden we een beetje dat het stuk te ‘modern’ zou willen doen. Maar 
hoewel het zeker geen klassiek toneelstuk is, zijn we blij verrast. Het decor 
transporteert de toeschouwer naar Ramskapelle, het dorp, en de drie actrices spelen 
hun rollen uitstekend. Het stuk vereist dat ze constant van rol wisselen en heel vlot op 
elkaar ingespeeld zijn, en dit gebeurt steeds schijnbaar probleemloos. Ramskapelle is 
grappig, dramatisch en laat ons naar het einde toe met een aantal vragen zitten, die 
maken dat we het nu, niet geheel tegen onze zin, een tweede keer zouden willen gaan 
bekijken.

Beoordeling: 

Externe links: 
Theater Aan Zee 2009 [1]

Site Huis Van Bourgondië [2]

CJP voordeel: 

Met een CJP-kaart betaal je in CC Scharpoord slechts € 5 in plaats van € 8.

Festival Theater West-Vlaanderen Knokke-Heist Oostende CC 
Scharpoord MIGO Theater

CJP.be is dé site voor jongeren en cultuur! Adres: Sainctelettesquare 19, 1000 
Brussel. Tel: 02-203.02.00. E-mail: info@cjp.be. 

Bron: http://www.cjp.be/node/4471
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Links: 
[1] http://www.theateraanzee.be/ 
[2] http://www.huisvanbourgondie.nl/bic/nl/producties/ramskapelle.html 
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