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Verklapt is een initiatief van RTV/TV PLUS 
en Gazet van Antwerpen en brengt 
boeiende vertellers met straffe verhalen 
naar gezellige locaties in de provincie 
Antwerpen. Op dinsdag 15 augustus is 
Dimitri Leue te gast in Hingene met zijn 
gloednieuwe verhaal Wat valt er?

Naast acteur, auteur, regisseur is Dimitri 
Leue ook een prachtig verhalenverteller. 
Hij werkt voor televisie, radio en theater 
en is bekend van zijn vele toneelvoorstel-
lingen over ecologie, diversiteit, psychi-
sche aandoeningen en de liefde.
Op het podium was hij eerder te zien bij 
 De  Kakkewieten, HETPALEIS, BRONKS 
en Rataplan. Onlangs verscheen ook 
zijn eerste roman, Het Lortchersyndroom, 
gebaseerd op het gelijknamige toneel-
stuk met zijn oom Warre Borgmans. Hij 
werkte vaak voor Ketnet, maar was ook 
te zien in andere programma’s.

In Het Kleine Sterven, een voorstelling 
van HETPALEIS, gebruikt hij de haven als 
achtergrond. Later maakt hij de voorstel-
ling Handhaven, een komische rondleiding 
voor kinderen, in opdracht van de Haven 
van Antwerpen. Ook in Wat valt er? krijgt 
de haven een hoofdrol. Dimitri vertelt het 
verhaal van Walter, de havenloods, die op 
een ‘schone’ dag merkt dat er niet alleen 
tabak en alcohol van de boot valt.

Voor deze voorstelling staat Dimitri Leue 
opnieuw alleen op de planken. Of hij niet 
liever in gezelschap verkeert, want vindt 
hij het niet eng om zo alleen op een po-
dium te staan? ‘Als je op een podium gaat 

staan, is de kans groot dat mensen naar 
je kijken. Net zoals je nat kan worden als 
je in een zwembad springt. Als je dat niet 
wil, doe het dan niet! Ik vind het wel eng 
als ik een tekst voor de eerste keer breng. 
En dat is in Hingene het geval. Dus net 
zoals een veel te kleine onderbroek is dit 
bijzonder spannend!’

Wat mogen we verwachten? ‘Ik vertel 
in Wat valt er? over mijn grootvader die 
enorm veel wist over de haven. En die ook 
wist waar er dingen van de boot vielen. 
En vooral wat er van die boot viel. Het is 
een liefdesverhaal want er komt seks in. 
Of zeg ik nu gewoon dat er seks in komt 
om volk te lokken? Ook, maar het is ook 
waar. Er komt seks in voor. En humor. En 
geweld. Het is te zeggen: ik doe de waar-
heid soms wat geweld aan. Het gaat ook 
niet echt om mijn grootvader. Ik heb hem 
verzonnen. Ik zou nooit over het seksleven 
van mijn grootvader durven vertellen. 
Het enige wat ik daarover zou kunnen 
zeggen is: “Arm schaap”. Ik bedoel dan 
vooral mijn grootmoeder, hé!’

Wat betekent de titel? ‘Die verwijst naar 
wat er zoal van de boot valt. Maar ook 
van de Engelse uitdrukking: “to fall in 
love”. Valt je euro? Ik moest het kind een 
naam geven en dit leek wat op Walter. En 
mijn grootvader, je gelooft het nooit, die 
heeft ooit iemand gekend die iemand 
kende die een Walter kende, vandaar dus.’

Waar haal je je inspiratie? ‘Uit tentoon-
stellingen, bijvoorbeeld die in jullie prach-
tige kasteel. Schilderijen inspireren mij 
vaak, maar ook films of toneelstukken die 
ik zag. Het leven, ontmoetingen, gebeur-
tenissen, anekdotes, alles kan een inspi-
ratiebron zijn. Hoewel mijn belastingbrief 
mij tot nu toe alleen heeft geïnspireerd tot 
vloeken. Voor deze voorstelling heeft de 
haven van Antwerpen mij geïnspireerd, 
seksboekjes uit de jaren zestig en de 
schoonheid van mijn vrouw.’

Zitten er ook autobiografische elementen 
in? ‘Ja. Ik heb in het echt ook een groot-
vader gehad. Twee zelfs. Eén van die 
grootvaders had echt heel veel boeken. 
Het is zelfs zo dat ik zijn seksboekjes uit 

de jaren zestig heb geërfd. “Misschien kan 
je hier ooit een voorstelling mee maken”, 
zei mijn bomma. Dus ja, ik moest wel.’

Welke mensen inspireren je? ‘Bart Peeters, 
want die heeft zoveel energie én talent in 
één lichaam. Bovendien is hij een zeer 
fijn mens. De mensen van Ondernemers 
Zonder Grenzen bewonder ik om hoe zij 
bomen aanplanten in Burkina Faso om de 
woestijn tegen te houden en om hoe zij 
het leven van miljoenen mensen verbe-
teren. Schitterend. Eigenlijk inspireren 
alle mensen die hun ego gebruiken om 
anderen te helpen mij. Ook mensen die 
op een avond met een stoeltje naar een 
kasteel gaan om daar naar een verhaal te 
komen luisteren vind ik bangelijk!’

Waar ben je nu mee bezig en wat zijn 
je toekomstplannen? ‘Ik ben heel druk 
bezig om mijn tekst af te krijgen voor 
mijn optreden in Hingene. Maar ik moet 
heel de tijd interviews geven over hoe 
onwaarschijnlijk het daar zal worden. En 
ze vragen mij veel het woord “seks” te 
gebruiken. Ik heb hen nog gezegd “geen 
woorden maar daden”, maar niemand  
die daar op inging. In ieder geval: ik neem 
nu de tijd om van die voorstelling iets 
onvergetelijks te maken. Ik bedoel dat ik 
hoop dat ik mijn tekst niet zal vergeten.’

Ken je het kasteeldomein in  Hingene? ’Ja, 
ik fietste er elke ochtend en avond voorbij 
toen ik ging filmen voor  Teamspirit in 
Mariekerke. Wat een mooie locatie! De plek  
straalt klasse uit. Dus wat ik ook doe, er zal 
altijd een zekere klasse aanwezig zijn.’ 

Veerle Moens
Kasteel d’Ursel

Wat valt er ?

VERKL APT MET DIMITRI LEUE

Dinsdag 15 augustus 2017  
van 20 tot 22 uur 

gratis, maar kom op tijd want de plaatsen  
zijn beperkt

De voorstelling vindt plaats in openlucht. Breng 
je eigen stoeltje mee of koop ter plaatse een 
gva-stoeltje. Bij regenweer gaat de voorstelling 
door in de kerk van Hingene. Hou de website of 
Facebookpagina van Verklapt in de gaten voor  
alle info.

www.verklapt.be

 


