
DONDERDAG 

Het jeugdtheatergezelschap De Bende van de Prins is met 'Donderdag' toe aan zijn derde 
productie. Deze frisse, verse en enthousiaste voorstelling doet een jong publiek goesting krijgen 
om nog veel toneel te zien en ze laat een  
ouder publiek genieten van hoe lekker en vitaal theater kan smaken. Bovendien is de voorstelling 
zo voorbij, waardoor je een beetje ontgoocheld weer op straat staat: je wil meer, veel meer van 
dat. 
De Gentse auteur en acteur Pepijn Lievens herwerkte voor Donderdag het ijzersterke plot van 
Shakespeare’s Romeo en Julia naar een eigentijdse en totaal absurde setting: twee slagerijfamilies 
leven al generaties lang met elkaar in staat van oorlog. Maar dan breekt de dag aan dat de zoon 
van de ene familie verliefd wordt op de dochter van de andere. De tragi-komische omwenteling 
ontwikkelt zich uitgerekend op een donderdag. Deze hervertelling is zo eenvoudig dat ze 
vanzelsprekend lijkt. Net daardoor is het een talentvolle bewerking.  
Wouter Bruneel en Liesa Naert (Quiz me quick) spelen alsof hun leven ervan af hangt. Het 
spelplezier van de twee werkt zeer enthousiasmerend. De rake regie van Mich Walschaerts laat de 
twee acteurs schitteren in briljant getimede slapstick, fijnzinnige standup en geloofwaardig 
drama. Een van de hoogtepunten van de voorstelling is de scène waarin Naert en Bruneel 
herkenbaar geloofwaardig een eerste afspraakje spelen. De onervaren zenuwachtigheid zorgt voor 
fijne misverstanden en rake situatiehumor. Bruneel is ronduit hilarisch wanneer hij als 
slagersvader verschillende zelfmoordmogelijkheden mimisch overweegt, om dan even later in de 
finale, totaal breekbaar het publiek in te pakken. Ook Liesa Naert wisselt wondermooi tussen 
hilarisch volkse personages en een breekbare adolescente. Het slagerswitte decor en de attributen 
laten veel speelmogelijkheden open voor de acteurs en dat prikkelt de fantasie van de kijker. De 
clichématige maar dankbaar evidente klankband doet de rest. Deze voorstelling stuwt zich voort 
als vers gemalen vlees in een gehaktmolen. De acteurs spelen als gebraiseerde lamskoteletjes en 
de tekst en regie worden gepresenteerd vanachter een hygiënische toonbank. Kortom dit is 
theater om charcuterie van te eten. De voorstelling past bovendien perfect binnen één lesuur. Ze 
is dus ideaal als schoolvoorstelling. Aan de literaire intertekstualiteit en de universele thematiek 
houden zowel leerkrachten Nederlands als moraal een heel lessenpakket over. 
(Cobra.be) 
 
Romeo & Julia : de opvoeringen en bewerkingen van de Shakespeare-klassieker zijn talrijk. 
Jeugdtheatergezelschap De Bende van de Prins voegt er met zijn tragikomedie Donderdag (12+) 
nog eentje aan toe. Al heten Romeo en Julia hier Mario en Julie, twee zotverliefde Vlaamse 
beenhouwerskinderen.  
Tekstschrijver Pepijn Lievens verplaatste het klassieke Romeo & Julia-verhaal van het Italiaanse 
Verona naar Vlaanderen, waar de middenstand regeert. Mario en Julie zijn kinderen van twee 
concurrerende slagerskoppels die hun winkel vlak naast elkaar in dezelfde straat hebben. Maar 
het verschil tussen de twee kan niet groter zijn. Op nummer 24, ten huize Julie, treffen we nog de 
typische Vlaamsche slagerij, waar vader en moeder de klanten in sappig dialect bij hun voornaam 
begroeten. Ten huize Mario zit er steriele LED-verlichting in de toonbank, moeten klanten een 
nummertje trekken en communiceren vader en moeder de bestellingen via de intercom.  
Hoe diep het water tussen de twee slagersgezinnen ook is, de liefde van het nageslacht laat zich 
niet dwingen. Elke donderdag spreken Mario en Julie in het geniep af in een donker hoekje van de 
cafetaria van het zwembad. Maar wanneer hun ouders weet krijgen van de relatie, barst de bom 
en gaat de deur van de twee puberkamers op slot.  
Pepijn Lievens heeft een voorliefde voor de geschiedenis in alle facetten. Eerder bracht hij bij 
jeugdtheater 4Hoog al Tocht (een bewerking van de Theseuslegende) en met De Bende van de 
Prins Averechts (over de Eerste Wereldoorlog). Deze Donderdag is minder doorwrocht dan de 
voorgaande producties, maar in de plaats komen een inventieve enscenering (weinig meer dan 
een wit tegelvloertje, enkele witte emmers en twee grote rollen papier), een slimme balans tussen 
de lach en de traan (waarop regisseur Mich Walschaerts (Kommil Foo) een patent heeft), Lievens' 
taalvirtuositeit en het spelplezier van Wouter Bruneel en Liesa Naert. Het resultaat? Een zaal 
puberende schooljongeren die giechelend Shakespeares drama anders maar intens meebeleven.  
(Liv Laveyne, De Standaard) 



Een oud gegeven actualiseren doet Pepijn lievens ook in Donderdag. Hierin maakt hij allusie op 
het bekende klassieke liefdesverhaal van Romeo en Julia, die de onderlinge haat en afgunst tussen 
hun beider families moeten trotseren. Shakespeare had er een stuk van vijf bedrijven voor nodig, 
Lievens klaart de klus in zestig minuten en slaagt er in de kern van de zaak zeer direct 
en eigentijds te maken. Deze Donderdag is meteen voor een schoolgaand publiek een gelegenheid 
voor wellicht een beetje inleiding tot het oeuvre van de  grote William, maar vooral is het een 
leerrijke initiatie tot een sprankelende  en meeslepende vorm van theater maken. 
Liesa Naert en Wouter Bruneel, de spelers en Mich Walschaerts  (Kommil Foo), de regisseur, 
vinden elkaar in Donderdag in het snelle,  goed getimed wisselen van personages en situaties, in 
het minieme maar  doeltreffend gebruik van rekwisieten en bovenal in spraakvaardigheid, 
spirituele gestiek en soepele beweging.  
Na Stofzuiger en Averechts blijft De Bende van de Prins ook  met Donderdag 
verrassen.                                        
 (Roger Arteel, Theatermaggezien) 
 
Leeftijd? 12+ 
Wie? De Bende van de Prins is een relatief nieuw gezelschap rond auteur Pepijn Lievens. Het 
maakt teksttheater voor tieners - een dubbele uitdaging, want genre en doelgroep zijn niet 
bepaald een cadeau. Tieners worden tegenwoordig vooral door beeldcultuur gevoed en theater is 
slechts een van de mogelijkheden in het eindeloze vrijetijdsaanbod voor die leeftijd. Wanneer De 
Bende dan nog eens boudweg stelt het over educatieve thema’s te willen hebben, loert het oude 
spookbeeld van schooltoneel gretig om de hoek. Niets is echter minder waar. Lievens en de zijnen 
slaagden er zowel in eersteling Stofzuiger als in opvolger Averechts in de thema’s ‘drugs’ en ‘het 
lot’ boven hun educatieve waarde te laten uitstijgen dankzij een frisse tekst, eenvoudige, 
spitsvondige regie en vitaal spel. 
Wat? Romeo en Julia meets  Van vlees en bloed. Shakespeares tragedie in de context van twee 
rivaliserende  
slagerijfamilies: dat er nog niemand anders was opgekomen. 
Troeven: C’est simple comme bonjour, maar het werkt ontwapenend goed. Lievens heeft de tekst 
op een consequente en hilarische manier bewerkt: de Montagues en Capulets zijn de volkse, 
ambachtelijke slagerij ‘Chantal en Wilfried’ versus de bekakte traiteurzaak ‘Mireille en Paul’. 
Wanneer zoon en dochter stiekem gaan daten, blijkt de blinde haat van beide families moordend. 
Je merkt dat Lievens geworsteld heeft om zijn concept tot in de tragische afloop vol te houden 
(een dubbele zelfmoord omzetten naar slagerijcontext: niet evident) maar het blijft allemaal erg 
geloofwaardig. Het spelplezier en de sprankelende afwisseling van spelen en vertellen geven 
Donderdag een dynamische flow waarop elke tiener vanzelf meedrijft. 
Topscène: Een verliefde schaatsscène op de witte vloertegeltjes van de slagerij. Aaaah! Zo schoon. 
Zo juist. 
Besluit: Wereldschokkend is het niet, en liefhebbers van avant-gardewerk zullen hier geen worst 
van lusten. Donderdag is oerklassiek, maar zelden wenste ik zo hard dat het dit keer wél goed zou 
aflopen met die twee. Gewoon, één keertje maar. 
(Evelyne Coussens, De Morgen) 
 


