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THEATER IS EEN VAN DE WEINIGE PLEKKEN WAAR JE NAAR TOE 
GAAT EN DENKT: IK HOOP DAT IK VANAVOND GA HUILEN 
 
De nieuwste voorstelling van HNTjong, STOM (10+), gaat over het meisje Ziggy. Ze praat niet meer. Niks, 
geen woord. En niet dat ze het niet kan, ze kan hartstikke goed praten, maar nu zegt ze dus niks 
meer. Intussen gaat ze gewoon naar school, feestjes, muziekles; helemaal in stilte. Regisseur Casper 
Vandeputte maakt met STOM een voorstelling over het geen woorden kunnen geven aan je binnenwereld. 
Over niet weten wat er met je aan de hand is. In de voorstelling spelen acteurs Kirsten Mulder, Sophie 
Höppener en Kaspar Schellingerhout mee. De laatste neemt ook de livemuziek voor zijn rekening. STOM 
gaat op zaterdag 25 februari 2023 in première in Theater aan het Spui en reist daarna door het land.  
 
‘Het is een voorstelling die ik zelf had willen zien toen ik 11 was’, zegt Casper, ‘rond die leeftijd ontdek je 
de wereld, je voelt ineens van alles, je gevoelsleven is plotsklaps daar en je weet eigenlijk niet wat je er 
mee moet. Het is een intense tijd; je vertoont gedrag dat je eigenlijk zelf ook niet snapt en je ontwikkelt 
eigenaardigheden die daarvoor niet bij je hoorden.’  
 
In STOM is dát precies wat er gebeurt. Ziggy snapt niet waarom ze iets doet en haar omgeving snapt dat 
ook niet. Hoe kom je daar uit? ‘Het voelt voor mij heel belangrijk om een vertelling te maken over hoe het 
verleden in ons doorwerkt. Over hoe dingen die je zelf niet hebt meegemaakt door kunnen werken in je 
eigen leven, in je eigen gedachten. Jongeren ontdekken dat hun ouders ook gewoon mensen zijn, mensen 
met hun eigen problemen, hun eigen verleden. Voor die tijd waren het alwetende personen, mensen die 
je dingen leerden, vertelden, beschermden. Het is voor een volwassen publiek ook heel spannend om die 
verschuiving te zien, de verhouding met je kind wordt anders als het ouder wordt. Het betekent dat je als 
ouders ook je eigen kwetsbaarheden moet delen, dat is best moeilijk.’  
 
Het decor van STOM is een grote therapiekamer. Casper koos hier bewust voor, omdat het raakvlak met 
het theater daarmee heel duidelijk wordt. ‘Beide zijn plekken waar je dingen kunt en mag voelen, dingen 
waarvoor in het dagelijks leven misschien minder ruimte voor is’, legt Casper uit. ‘Theater is een van de 
weinige plekken waar je naar toe gaat en denkt: ik hoop dat ik vanavond ga huilen. Dat denk je niet zo 
snel als je naar een verjaardag of naar school gaat bijvoorbeeld.’  
 
Casper vervolgt: ‘De voorstelling is ook een aanklacht tegen de wereld waarin we leven. Het gaat altijd 
over jezelf verbeteren, over geen pijn voelen. Met STOM wil ik invoelbaar maken hoe belangrijk het is om 
je eigen gevoelens te ontdekken en daar niet voor weg te lopen. Ik vind: je hebt geen diagnose nodig als 
er je ergens mee zit, je hoeft niet per sé iets te hebben om ergens over te kunnen praten.’  
 
Na een intensieve repetitieperiode is het nu tijd om de voorstelling aan publiek te laten zien. ‘Dat is 
spannend natuurlijk, ik ben altijd reuzebenieuwd naar de reacties van het publiek’, beaamt Casper. ‘Bij de 
eerste try-out kwam er een jongen op mij af die met rood gehuilde ogen én een glimlach vertelde dat hij 
de voorstelling ‘zó goed’ vond. Dat maakt me trots. Het is moeilijk om in het dagelijks leven met 
gevoelens te dealen. Of om er over te praten. STOM is een breekijzer om het daar wél over te hebben.’ 
 
In de voorstelling worden heftige onderwerpen behandeld, maar STOM is ook heel liefdevol, hoopvol. We 
zien hoe twee mensen elkaar dolgraag willen helpen, er voor elkaar willen zijn. Casper: ‘Er is ook een 
spook in de voorstelling. Het spook staat voor alles wat er is, maar waar niet over gepraat wordt. We 
denken dat we net kunnen doen alsof het niet bestaat. Maar jonge mensen voelen dat er meer is, dat er 
wat speelt. Jonge mensen moet je nooit onderschatten.’ 
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