
Ik weet niet 
of ik het zou 
kunnen

Haar vijftig jaar actrice-zijn heeft ze in HETGEVOLG 
gevierd, middenin de tournee van Madame Rosa.
“Samen met mijn collega’s.” 
Zo noemt ze hen, onze Hartenspelers. En ook: “Authentieke 
vriendinnen waarvoor ik een heel groot respect heb.”
Het voorstel om een stuk te maken over de oude joodse 
prostituée die op een appartement in Parijs woont, 
komt van haar. De bewerking en het verweven van de 
levensverhalen van zes Hartenspelers – de medebewoners 
van het fl atgebouw van Madame Rosa – is het werk van 
Stefan Perceval.

“We zijn voor het eerst beginnen repeteren in Destelheide. 
Daar hebben we elkaar beter leren kennen, de teksten 
bekeken, samen gezocht hoe we dat in scène kunnen 
zetten. En daar heb ik voor het eerst hun verhalen 
gehoord.
Daar word je stil van.”

“Van hun 
verhalen 

word je stil.”

Chris Lomme over de 
Hartenspelers in Madame Rosa



Zogenaamd
“Die verwevenheid van hun realistisch verhaal en mijn 
‘gespeeld’ verhaal, de verwevenheid van zogenaamde 
professionele acteurs (ikzelf en Marit Stocker) en niet-
professionele acteurs vind ik fantastisch. 
En ja: we zijn allemaal collega’s.
En ja: we zien mekaar allemaal doodgraag, dat is 
ongelooflijk.
En ja: ik zeg ‘zogenaamde’ professionele acteurs. Want 
weet je, dat acteren, dat ‘spelen’ – zij hoeven dat niet te 
spelen. Ze bestaan gewoon en dat is zo magistraal.
Bovendien: dat spelen van acteurs moet je in het juiste 
perspectief plaatsen. Hoe minder je ‘speelt’, hoe meer 
‘naturel’ je bent, hoe beter. Dat geldt na vijftig jaar voor 
mij nog altijd.”

Noodzaak
“De voorstelling is enorm gegroeid en ze groeit nog 
altijd. In het begin was het nog wat fragmentarisch, 
maar gaandeweg kreeg het een ontroerende eenheid. 
De vrouw die ik speel, Madame Rosa, is heel oud en ziek 

en heel droevig en al die mensen die daar wonen en ooit 
door haar geholpen zijn geweest, steunen haar nu. Dat 
is zò mooi.
Je voélt gewoon die warmte van hen naar haar en die 
van haar voor hen. Ze spreken hun liefde niet uit, maar 
je voelt hoe ze haar moed geven in dit leven. Dat gevoel 
– hou moed, ondanks alles – geven we door aan het 
publiek.
Want het is noodzaak om lief te hebben.”

Authentiek
Hoewel Madame Rosa toch al meer dan dertig 
voorstellingen gespeeld heeft, blijft het telkens voor 
iedereen emotioneel. 
“Voor iedere voorstelling geeft Stefan een opwarming 
om de atmosfeer van het stuk op dezelfde manier terug 
te vinden. En daarin schuilt misschien het verschil met 
geschoolde acteurs: wij kunnen die atmosfeer sneller 
oproepen. Maar Stefan heeft een zodanige feeling voor 
die mensen dat hij hen die stabiliteit kan geven zodat 
ze hun verhaal telkens weer op een authentieke manier 
kunnen vertellen. 

Chris Lomme over de 
Hartenspelers in Madame Rosa

“Wat ze in HETGEVOLG doen, daar heb ik een 
 enorme bewondering voor. Dat is titanenwerk.”



Hij is daar heel, heel, heel goed in. Het is een kunde om 
ù tegen te zeggen. En het publiek is telkens opnieuw 
geraakt, dat voel je tot op de scène. Het is doodstil in 
de zaal.”

Respect
Hoe zij de samenwerking met de Hartenspelers zou 
omschrijven?
“Warmte, tederheid, vriendschap.
En heel veel respect. Die mensen vertellen hun leven, hé. 
Ik weet niet of ik dat zou kunnen, wat zij telkens presteren. 
Zo vertelt er iemand dat ze verkracht is geweest. Iedere 
keer opnieuw komt mijn haar naar omhoog. Dat zij dat 
telkens opnieuw durven te vertellen.”

Ambassadrice
“Wat ze in HETGEVOLG doen, daar heb ik een enorme 
bewondering voor.
Dat is een titanenwerk. 
Ik praat daar zo veel mogelijk over, ook in interviews.
Ik wil mij opwerpen als ambassadrice voor hetgeen ze 
daar allemaal verwezenlijken. 
Maar vooral wil ik dat zoveel mogelijk mensen naar 
hun voorstellingen gaan kijken. Zodat ze zouden weten 
wat er in onze samenleving allemaal gebeurt, want de 
meeste mensen hebben daar geen flauw benul van.
En als mijn naam er iets kan toe doen, zodat we meer 
publiek kunnen bereiken, dan doe ik dat vanuit heel mijn 
hart en uit volle overtuiging.
En ja, ik broed al op een tweede stuk. 
Samen met hen, vanzelfsprekend.”

Chris Lomme over de 
Hartenspelers in Madame Rosa

“Zij hoeven niet te spelen. 
 Ze bestaan gewoon en dat is    
 zo magistraal.” 
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